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چندی قبل انجمن ام اس ایران در یک اقدام خیریه و در 
حمایت از بیماران ام اس، فیلم سینمایی »ایستاده در غبار« را 
در پردیس ملت به نمایش گذاشت و پس از پایان نمایش، از 
سازندگان و عوامل فیلم تجلیل کرد. حسین کاکاوند، یکی 
از اعضای فعال انجمن ام اس که اجرای برنامه را هم برعهده 
داشت، درباره فعالیت های انجمن، وضعیت بیماران ام اس، 
مسائل فرهنگی جامعه در مواجهه با بیماری های خاص و 
وضعیت سیاست گذاری های کالن با »سپید« به گفت وگو 

نشست.  
سپید: به عنوان شخصی که هم مبتال به ام اس هستید و هم 
در انجمن ام اس فعالیت های صنفی داشته و دارید، مشکل 

اصلی این دسته از بیماران را در چه می دانید؟
به نظر من مشکل اساسی کل اشخاص جامعه ما که شامل 
مبتالیان و غیرمبتالیان به ام اس است، عدم شناخت صحیح 
این بیماری است. دلیل این مسئله این است که متولی امر 
آگاهی رسانی به مردم، کار خودش را به درستی انجام نداده 

است. 
سپید: متولی چه کسی است، وزارت بهداشت؟

بله وزارت بهداشت به همراه رسانه ها و تشکل هایی نظیر 
انجمن ام اس در شناساندن این بیماری به مردم مسئولیت داشته  
و دارند. البته اگر از تک تک این بخش ها سوال شود، خواهند 
گفت که ما فالن فعالیت را داشته ایم، مجله یا فالن بروشور را 
منتشر کرده ایم و... ولی وقتی به جمعیت کشور نگاه می کنیم، 
متوجه می شویم اقداماتی که احتماال انجام شده، چقدر کم 
و ناکافی بوده  است. برای مثال شما امروز با جمعی صحبت 
کنید و ببینید چند درصد از آنها می گویند »ام اس باعث ناتوانی 

می شود« و چند درصد می گویند »ام اس می تواند باعث ناتوانی 
هم بشود«. عوارضی مانند تاری دید، کرختی و بی حسی 
می تواند برای یک مبتال به ام اس به وجود بیاید که البته می شود 
آن را کنترل کرد. ولی اغلب مردم بر این باورند که یک مبتال به 
ام اس، حتما همه این عالئم را دارد و حتما هم این عالئم منجر 
به ناتوانی می شود  که این تصور نادرست است. مبتالیان به 
ام اس جزئی از همین مردم هستند اما به دلیل وجود این نگاه، 
ناخواسته خودشان و بیماری شان را مخفی می کنند و همین 
مخفی کردن، مشکالت بعدی را به وجود می آورد. به نظر من، 
در جامعه ما بیش از آن که ام اس وجود داشته باشد، »ام اس 
فرهنگی« وجود دارد. به این معنا که آن قدر فرهنگ جامعه ما 
درقبال روبه رو شدن با یک بیمار ام اسی مشکل دارد، خود بیمار 
ام اسی مشکل ندارد. درصورتی که اتفاقا یک بیمار مبتال به ام اس 
در مقایسه با خیلی از بیماران دیگر، مشکالت کمتری دارد. 
وقتی مبتال به ام اس هیچ باید و نبایدی در خورد و خوراک، 
ورزش کردن، تفریح کردن و کارهای دیگر ندارد، این یعنی 
از بسیاری از بیماران دیگر مشکالت کمتری دارد. درواقع 
تنها باید و نبایدی که برای بیمار ام اسی وجود دارد، دوری از 
استرس، اضطراب، گرما و خستگی است و در مقابل،  چیزهایی 
که به امثال من توصیه می شود، ورزش، نشاط و  خندیدن است و 
در یک کالم، یک بیمار ام اسی به داشتن یک زندگی با کیفیت تر 
دعوت می شود. به او توصیه می شود: اضطراب نداشته باش، 

فریاد نزن، ورزش کن، با نشاط باش و ....

سپید: بیماران ام اسی از جامعه چه انتظاری دارند؟
بیماران ام اسی از نگاه ترحم آمیز جامعه که همراه با شناخت 
صحیح نیست، ناراحت هستند. نگاه ترحم انگیز نگاهی است 
که نه توجه در پی دارد و نه کمک. همه آدم ها از توجه خوششان 
استقبال  از کمک همنوعان خودشان  آدم ها  می آید، همه 
می کنند. ولی ترحم، نگاهی است که اینها را در خود ندارد و 
فقط نگاهی از روی ضعف است. این، یک رویکرد غلط است. 

سپید: تعداد بیماران ام اسی در کشورمان چقدر است؟
درتهران هر 3 تا 4 ساعت، یک نفر مبتال به ام اس می شود. 
این آمار ممکن است بیش از این باشد ولی کمتر نیست. به 
دست آوردن این آمار هم کار پیچیده ای نیست. کافی است از 
انجمن ام اس استعالم شود که تعداد بیمارانی را که در سال 94 
به عضویت این انجمن درآمده اند اعالم کند. تازه این ها کسانی 
هستند که به انجمن ام اس مراجعه کرده و ثبت نام شده اند. 
افرادی وجود دارند که مبتال هستند ولی هنوز نمی دانند و 
بیمارانی هستند که به انجمن مراجعه نمی کنند و هنوز در 

مرحله انکار باقی مانده اند. 
سپید: مگر کسی که مبتال می شود، به مرحله ای نمی رسد 
که الزم شود حتما تحت درمان قرار بگیرد؟ چگونه ممکن 

است بیماری را انکار کرد؟
موارد این چنینی وجود دارند. آن قدر به بیماری خود توجه 
نمی کنند و همین انکار پیش می روند تا به مرحله ناتوانی برسند 
و آن زمان به اجبار به بیمارستان آورده می شوند. درصورتی که 

اگر جامعه شناخت و نگاه درستی نسبت به بیماران ام اسی 
داشت، شاهد چنین پدیده ای نبودیم. در بین دوستان خود من 
 کسی هست که 10 سال است آمپول هایش را پنهان می کند.

 10 سال است که با اقوام خودش مسافرت نرفته است که مبادا 
پی ببرند او ام اس دارد. 

سپید: چه باید کرد که این نگاه در جامعه درست شود؟
همان کاری که جامعه با دیابت انجام داد. دیابتی که به نظر 
من بیماری به مراتب سخت تری نسبت به ام اس است؛ اما با 
اقدامات درست، این بیماری از »مرض قند« تبدیل به »دیابت« 
شد. یک زمانی گفته می شد که فالنی مرض قند دارد و بالفاصله 
ذهن ها درگیر این می شد که مرض قند بیماری است که کور 
می کند، دست و پای بیمار قطع می شود، کلیه بیمار درآورده 
می  شود و... ولی امروز اگر به کسی گفته شود که فالنی دیابت 
دارد، واکنش بسیار بهتر و متفاوت تری را شاهدیم. درمورد 
ام اس هم دقیقا نیاز به چنین شناخت و آگاهی در جامعه 
احساس می شود. یک بیمار ام اس بعضی جاها نیاز دارد که 
بدون اینکه تحقیر شود، از حمایت دیگران بهره مند شود. مثال 
کسی که ام اس دارد، نباید در یک صف طوالنی بایستد. این 

دلیل بر این نیست که آن شخص، ناتوان است. 
سپید: علم پزشکی هنوز موفق به شناخت و درمان کامل این 

بیماری نشده است؟
دنیا با جدیت مشغول کار درمورد این بیماری است. ام اس 
با بیماری هایی مثل آلزایمر که غالبا افراد سالمند را درگیر 

می کند، فرق دارد. در کشورهای پیشرفته  دنیا مانند انگلستان، 
آمریکا و کانادا جوانان درگیر ام اس شده اند و از آنجا که آنها 
برای جوانانشان ارزش زیادی قائلند، با جدیت مشغول کار 
دراین زمینه هستند و درواقع امروزه ام اس تبدیل به یکی از 
دغدغه های مهم دنیا شده است. امروزه بیشترین و جدی ترین 
تحقیقات در حوزه مغزواعصاب، درمورد ام اس انجام می شود. 
مقاالت پزشکی پرشماری درمورد ام اس نوشته می شود. اما 
هنوز علم پزشکی به حدی نرسیده که با یک شناخت صحیح از 
عوامل ابتال به ام اس، جلوی مبتال شدن افراد را بگیرد و بگوید 
چه کنیم که مبتال نشویم؛ با  وجوداین به جایی رسیده است که 
به ما بگوید چه کنیم که پس از مبتال شدن، »ناتوان« نشویم. 
ما هم در کشورمان نباید اجازه دهیم کار یک بیمار ام اسی به 
ویلچر بکشد و دیگر نتوانیم کاری برای او انجام دهیم. بسیاری 
از داروهایی که امروز شخصی مثل من را سر پا نگه داشته، 
برای بعضی از دوستان من کارایی ندارد چون دیگر دیر شده 
است. آنها به درجه ای رسیده اند که همین دارویی که یک بیمار 
استفاده می کند و بعد از 10 سال که از بیماری اش می گذرد، 

حال عمومی خوبی دارد، دیگر به دردشان نمی خورد.
سپید: االن اگر شخصی بخواهد بیماری اش را کنترل کند تا 
به مراحل سخت تر نرسد و اوضاع مالی مناسبی هم نداشته 
باشد،  این امکان وجود دارد؟ داروها با قیمت مناسب به 

دستش می رسد؟
بله االن اوضاع نسبتا خوب است. البته از اواسط دولت آقای 
احمدی نژاد اوضاع دارو رو به وخامت گذاشت و در اواخر 
دولت دهم به دلیل تحریم هایی که برقرار شده بود، وحشتناک 

شد. اما با آغاز دولت یازدهم اوضاع بهبود پیدا کرد.
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استفاده از خانه های بهداشت برای آموزش و توانمندسازی کاهش حوادث ترافیکی

عزمملیبرایکاهشتلفاتجادهای

   صفحه   2

پزشکـان عمـومی پشـت 
 خاکریزهای غلبه بردیـابت

 مسعود جوزی
مدیر رسانه های انجمن پزشکان عمومی ایران

1( دیابت بحران امروز سرتاسر جهان است و برای 
برخی کشورها بیشتر و جدی تر و ایران عزیز ما 
پیشگیری،  بنابراین  آن جمله کشورهاست؛  از 
کنترل و درمان عوارض این بیماری از مهم ترین 

اولویت های امروز نظام سالمت ماست.
2( در سرتاسر جهان و از جمله ایران بار اصلی 
پیشگیری، کنترل و درمان عوارض دیابت بر 
دوش پزشکان عمومی است؛ زیرا مثاًل در ایران 
جمعیت چند صد نفره همکاران فوق تخصص 
غدد و چند هزار نفره همکاران متخصص داخلی 
هرگز کفاف ارائه خدمت به چند میلیون بیمار 

دیابتی کشور را نخواهد داد.
3( از پیشگیری که بگذریم، کنترل دیابت و درمان 
عوارض آن به کمک داروهایی صورت می گیرد که 
خوشبختانه در چند سال اخیر بر کارایی شان بسیار 
افزوده شده و امیدهای جدیدی برای »غلبه بر دیابت« 
)شعار امسال سازمان جهانی سالمت( ایجاد کرده است، 
ولی در کمال تعجب و تاسف، پوشش بیمه ای برخی از 
این داروها در برخی سازمان های بیمه گر به صورت 
انتخابی برای پزشکان عمومی )درمانگران اصلی و 
خط مقدم غلبه بر دیابت( فیلتر شده است. مهم ترین این 
تبعیض ها عدم پوشش قلم های انسولین در آغاز درمان 
با این دارو توسط پزشکان عمومی است که در سازمان 
تامین اجتماعی اعمال می شود. این در حالی است که 

چنین تبعیضی در بیمه سالمت وجود ندارد.
ادامه در صفحه 2 

بـرای غنـی سـازی 
 Dبـا  ویتـامیـن

هنوز دیـر نشـده است

سرمقالـه
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سپید: آمار نگران کننده مرگ ومیر ایرانیان در اثر حوادث 
ترافیکی، سبب شده اجزای گوناگون نظام مدیریت کشور 
به فکر راه حل هایی برای جبران هزینه های گزاف اقتصادی و 
اجتماعی تصادف ها بیفتند. تلفات انسانی، معلولیت، مشکالت 
روحی و روانی بازماندگان و آسیب دیدگان، خسارت های 
مالی، اشغال ظرفیت های محدود نظام سالمت، خسارت 
به راه ها و اموال عمومی و... تنها بخشی از مشکالت آمار 
باالی تصادف در جاده های کشور است. این مساله که ابعاد 
بحرانی پیدا کرده، آن قدر مهم است که شنبه شب دو وزیر و 
معاونانشان را گرد هم آورد تا تفاهم نامه ای برای همکاری 
مشترک امضا کنند. ستاد وزارت بهداشت میزبان وزیر راه 
و شهرسازی و معاونانش بود. آنان در جمع متولیان نظام 
سالمت حاضر شدند و پس از اظهار نظرها، تفاهم نامه ای با 
هدف کاهش مرگ ومیر ناشی از حوادث ترافیکی به امضای 

عباس آخوندی و سیدحسن هاشمی رسید. 
 وزیر راه وشهرسازي با اشاره به اینکه بخش عمده اتفاقات 
نظیر سوانح رانندگی مربوط به تحوالت سریع شهرنشینی 
است و قطعاً تسلط بر این حوزه های شهری و تحول آنها 
زمان بر است، گفت: » ابتدای انقالب حدود یك ونیم میلیون 
دستگاه خودرو در کشور وجود داشت که امروز این رقم به 
17 میلیون دستگاه خودرو رسیده است، همچنین جمعیت 
شهری در دهه 30 حدود 6 میلیون نفر بود که امروز 55 
میلیون نفر جمعیت شهری داریم، بنابراین شاهد تغییر سریع 
سبك زندگی و استفاده زیاد از وسایل نقلیه موتوری هستیم.« 
در  رانندگی  سوانح  درصد   28« داد:  ادامه  آخوندي 
شهرها و 72 درصد دیگر در جاده ها و راه های روستایی 
رخ می دهد، اما کشته شدن افراد در سوانح رانندگی شهری 
در کشور قابل تأمل است که باید این سهم 28 درصدی 
کاهش یابد.بنابراین آمار سوانح رانندگی نشان می دهد در 

حوزه شهرنشینی نیاز به آموزش داریم.« 
وزیر راه با تأکید بر اینکه باید از سرعت غیرمجاز در 
جاده ها جلوگیري شود، گفت: »الزمه این کار افزایش 
قدرت مدیریت الکترونیکی جاده ها است.براین اساس 
تا پیش از این فقط 240 دستگاه دوربین ثبت تخلف 
در جاده ها وجود داشت، در حالی که طی یك تفاهم نامه 
2 هزار و 100 دوربین ثبت تخلف سرعت در جاده ها 
نصب خواهد شد و تا پایان سال 96 در هر 10 کیلومتر از 
محورهای شریانی، یك دوربین ثبت تخلف سرعت خواهیم 
داشت.« آخوندی با تأکید بر اینکه اقدامات سخت گیرانه 
»این  گفت:  شود،  اعمال  باید  گواهینامه  صدور  برای 
امر نیاز به حمایت همه جانبه دولت و مجلس دارد تا 
صدور گواهینامه با بررسی همه جانبه تسلط فرد انجام 
شود.اما در عین حال در کمیسیون ایمنی راه ها مقررات 
سختگیرانه در صدور گواهینامه بررسی می شود، همچنین 
 در مورد جرائم باید به نحوی عمل کرد که مؤثر باشد.« 
آخوندي گفت: »اصاًل منطقی نیست که نرخ جرائم با تورم 
خورد و خوراک مردم یکسان باشد، زیرا جریمه راهنمایی 
و رانندگی که جزو اقالم سبد کاالی خانوار نیست و باید 

بازدارنده باشد.«
ضریب تهدید در ایران باالست

وزیر بهداشت نیزضمن قدرداني از تالش مجموعه 
وکاهش  ایمني  ارتقاي  براي  راه وشهرسازي  وزارت 
سوانح رانندگي گفت: »سوانح رانندگي یکي از عوامل 
اصلي تهدید سالمت انسان ها در جهان است که در ایران 
ضریب تهدید به مراتب از بسیاري از کشورها باالتر است 
که بخش عمده اي از آن به دلیل رفتارهاي پر خطر وبخش 
دیگري از آن معلول امکانات وزیر ساخت هایي است که با 
ساماندهي واستفاده بهینه از ظرفیت هاي موجود و توسعه 
آن متناسب با شرایط، مي تواند در پیشگیري تلفات ناشي 
موثر  سالمت  تهدید  عوامل  رانندگي وسایر  سوانح  از 
مي توان  بخشي  بین  تعامل وهمکاري  با  که  واقع شود 
 ضریب تهدید سالمت را در حد مورد انتظار کاهش داد.«
هاشمي افزود: »با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت 
پاسخگویی در قبال سیاست های کلی سالمت و انسجام 
مبادی تصمیم گیری و در راستای تحقق اهداف سند ملی 
پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر، این تفاهمنامه تهیه 
شده است.« وزیر بهداشت اقدامات سالمت محورباهدف 
پیشگیری و ارتقای مداخالت کنترلی و کاهش 25 درصدی 
خطر مرگ های زودرس ناشی از سوانح رانندگی را برخی 
از اهداف بلند مدت این تفاهم نامه برشمرد. وي افزود: 
»ارتقای ایمنی عبور و مرور در کریدورهای پرخطر، ارتقای 
برنامه مراقبت از سالمت شغلی رانندگان وسایل نقلیه 
سنگین، ایجاد نظام جامع و یکپارچه اطالعات و توسعه و 
اجرای استانداردهای مسیرهای امداد شهری و جاده ای از 

دیگر رئوس این تفاهم نامه است.«

بار سوانح ترافیکی بر دوش وزارت بهداشت است
سیدمحمدهادی ایازی معاون امور اجتماعی وزارت 
بهداشت هم گفت: »وزارت راه و شهرسازی نقش ویژه ای 
در کاهش تلفات در جاده های بین شهری دارد و تبعات 
حوادث در حوزه وزارت بهداشت و درمان است که خدمات 
به مصدومان ارائه می شود.« معاون امور اجتماعی وزارت 

بهداشت با اشاره به تصویب سند ملی کنترل و پیشگیری 
بیماری های غیرواگیر در هیات وزیران در اسفند سال گذشته، 
افزود: »وزارت بهداشت از طریق عقد تفاهم با دستگاه های 

اجرایی به دنبال اجرایی کردن این سند است.«
وی از توسعه همکاری های بین بخشی به عنوان یکی از 
اهداف اصلی سند کنترل و پیشگیری بیماری های غیرواگیر یاد 
کرد و گفت: »تفاهم نامه های وزارت بهداشت با دستگاه های 
مختلف یکی از ابزارهای توسعه همکاری های بین بخشی 
همکاری های  توسعه  کالن  راهبردهای  ایازی  است.« 
بین بخشی را بر شمرد و گفت: »ایجاد یکپارچگی در 
سیاست گذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص 
منابع عمومی در زمینه همکاری های بین بخشی، گسترش 
همکاری و هماهنگی بین بخشی در دستگاه های اجرایی، 
از سوی  ارزشیابی  پایش و  نظام های  اصالح و تکمیل 
دستگاه های مربوطه و توسعه کمی و کیفی پژوهش های 
مشترک با سایر بخش ها از جمله راهبردهای کالن است.«
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رئوس کلی 
تفاهم نامه همکاری بین بخشی وزارت بهداشت و راه و 
شهرسازی اشاره کرد و گفت: »همکاری در بهبود شاخص ها 
با هدف ایجاد جامعه ای ایمن، تدوین پیوست سالمت برای 
طرح های عمرانی و توسعه ای، ارتقای ایمنی عبور و مرور 
در مناطق پر خطر، ارتقای شاخص های ایمنی و بهداشت 
در انواع حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی، ایمن سازی 
مدارس حاشیه راه ها، ساخت پایگاه های اورژانس و مراکز 
بهداشتی با تاکید بر حاشیه شهرها، فرهنگسازی و ارتقای 
دانش جامعه با تاکید بر مناطق روستایی و استفاده از مراکز 
بهداشتی سراسر کشور از مهم ترین رئوس این تفاهم نامه 

است.«

معادل سقوط هر روزه هواپیما
علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: 
»وزارت بهداشت کارشناسان خود را برای ارتقای ایمن 

سازی جامعه به یکی از دانشگاه های سوئد اعزام کرد و در 
حال حاضر دانش این کار در وزارت بهداشت وجود دارد.«
وی با بیان اینکه روزانه معادل سقوط یك هواپیمای 
مسافربری در جاده های کشور تلفات داریم، از آن به عنوان 
مرگ پنهان یاد کرد و گفت: »وقتی هواپیمایی سقوط می کند 
و سرنشینان آن جان خود را از دست می دهند، همه از آن 
اطالع پیدا می کنند، اما در مرگ و میرهای روزانه بر اثر 
حوادث و سوانح، جامعه و افکار عمومی با خبر نمی شوند. 

بنابراین باید اقدامات مشترکی در این زمینه انجام شود.«
سیاری افزود: »در حاشیه شهرها با تاکید وزیر بهداشت 
در سال 93 سرشماری کردیم و امروز خدمات مراقبت های 
اولیه بهداشتی را برای آنها فراهم کرده ایم، اما برخی از مراکز 
بهداشتی ما استیجاری است و الزم است تا با کمك وزارت 
راه و شهرسازی، مراکز بهداشتی را بسازیم و خدمات پایداری 
را برای 10 میلیون و 200 هزار نفر از ساکنین این مناطق ایجاد 
کنیم.« معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »در پیشگیری 
و کنترل بیماری های غیرواگیر ایران مانند تمام کشورهای 
دنیا تعهد بین المللی دارد که 25 درصد از مرگ های ناشی 
از این بیماری ها را کاهش دهد، اما ایران چون سه مشکل 
دیگر هم دارد و برای خود اهداف اختصاصی برای کاهش 
مرگ بر اثر سوانح و حوادث ترافیکی، اعتیاد و مشکالت 

روانی تدوین کرده است.«

استفاده از پتانسیل خانه های بهداشت 
داود کشاورزیان، معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای نیز به اهمیت ارتقای ایمنی ترافیك 
جاده ها اشاره کرد و گفت: »در طول سال گذشته خوشبختانه 

روند کاهشی را در تصادفات جاده ای داشته ایم.«
وی افزود: »بیشترین آمار در این خصوص مربوط به 
سال 85 با حدود 28 هزار نفر مرگ ناشی از تصادفات 
جاده ای است که این میزان در سال 94 به حدود 16 
هزار و 500 نفر کاهش یافته است و این درحالی است 
که در این 10 سال گذشته حدود 9 یا 10 میلیون خودرو 
جدید پالک و به همین نسبت نیز موتورسیکلت جدید 
پالک شده است و میزان تردد در جاده ها افزایش پیدا 
کرده است.«  وی گفت: »امروز با اطمینان می توانم بگویم 
که اگر راننده ای کارت سالمت نداشته باشد، به تبع آن 
کارت هوشمند فعالیت در سطح جاده ها را هم ندارد و 
همچنین کسی نمی تواند برای این راننده صورت وضعیت 
یا بارنامه برای تردد در سطح جاده ها صادر کند.« معاون 
وزیر راه و شهرسازی از جمله پروژه های در دست اجرا 
را ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها به لحاظ سخت افزاری، 
آموزشی و نیز آموزش رانندگان، موتور سواران و عابرین 

پیاده عنوان کرد.
وی افزود: »به همین منظور تفاهم نامه ای بین سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی و 
معاونت بهداشتی وزارت بهداشت امضا شد که براساس آن 
می توانیم از پتانسیل خانه های بهداشت که در مجموعه های 
و  آموزش  امر  برای  هستند  مستقر  کشور  روستاهای 

توانمندسازی استفاده کنیم.«

خبر

صدور مجوز  برای
14 دفتر خدمات  گردشگری سالمت

گردشگری  معاون  رحمانی موحد، 
سازمان میراث فرهنگی از مجوز 14 دفتر 
خدمات مسافرتی و گردشگری فعال در 
حوزه سالمت خبر داد.  وی ضمن اظهار 
امیدواری نسبت به روند رو به رشد گردشگری 
سالمت و هم افزایی دستگاه های متولی در سال 
جاری، آموزش فعاالن گردشگری سالمت و 
نیز تدوین آئین نامه های مرتبط با این حوزه را 
در اولویت برنامه های شورای راهبری دانست. 
راهبری  »شورای  افزود:  رحمانی موحد 
آموزش  مسئولیت  سالمت  گردشگری 
بر عهده وزارت  را  این حوزه  فعاالن در 
بهداشت گذاشت که مطابق تعامل بوجود 
آمده، انجمن توسعه خدمات گردشگری 
سالمت نیز در این ارتباط همکاری الزم به 
عمل می آورد؛ بنابراین تمامی مراکز فعال و 
دارای مجوز اعم از بیمارستان ها، دفاتر خدمات 
مسافرتی، پزشکان و مدیران مرتبط جهت 
هرگونه فعالیت در حوزه مذکور باید دوره های 
آموزشی تخصصی گردشگری سالمت را 
سپری کند.« در این جلسه حسن قشقاوی 
معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان خارج 
از کشور وزارت امور خارجه نیز ضمن تاکید 
بر اهمیت تقویت روابط دوسویه گردشگری 
سالمت میان کشورها، امکان صدور روادید 
گردشگری سالمت و لغو روادید با کشورهایی 
که اعالم آمادگی کرده اند را در این امر موثر 

دانست. 

استفاده از خانه های بهداشت برای آموزش و توانمندسازی کاهش حوادث ترافیکی

عزمملیبرایکاهشتلفاتجادهای
ادامه سرمقاله

پزشکان عمومی 
پشت خاکریزهای غلبه بر دیابت

4. به عبارت دیگر اگر پزشك عمومی در روند درمان بیمار 
دیابتی تحت پوشش تامین اجتماعی خود، تشخیص داد 
که دیگر درمان خوراکی پاسخگو نیست و برای جلوگیری 
از پیشرفت این بیماری باید انسولین شروع شود، تنها مجاز 
به تجویز انسولین های سنتی )ان پی اچ و رگوالر( است و 
برای تجویز انسولین های نوین باید بیمار را به همکاران 
متخصص داخلی یا فوق تخصص غدد ارجاع دهد )و 
این محدودیت در تبدیل انسولین سنتی از پیش تجویز 
شده به نوع نوین نیز وجود دارد(. ولی نکته این جاست 
که این محدودیت و تبعیض هیچ پایه علمی ندارد زیرا 
انسولین های جدید هم از نظر سهولت آموزش و استفاده 
برای بیمار و هم از نظر کم خطر بودن و کاستن از عارضه 
کاهش قند خون )هیپوگلیسمی( مزیت های آشکاری بر 
انسولین های سنتی دارد و بدین دلیل در اکثریت قریب به 
اتفاق موارد شروع این انسولین ها نیاز به بستری کردن بیمار 
در بیمارستان نیست؛ پس این شبهه  که پزشکان عمومی از 
نظر علمی توانایی تجویز این قلم دارو را ندارند از اساس 
مردود است. از آن گذشته، همین تامین اجتماعی هم وقتی 
فقط یك بار برای بیماری انسولین جدید تجویز شده باشد، 
حق هر گونه تجویز، اصالح دوز یا تغییر نوع انسولین را 

برای پزشکان عمومی به رسمیت می شناسد.
5. در سالی که جهان بر مبارزه با دیابت و غلبه بر آن 
متمرکز شده است و مهم ترین سکانداران نظام سالمت 
کشور بر نقش پزشکان عمومی در خط اول این مبارزه 
همداستان اند، این محدودیت چه معنی دارد؟ در ماه های 
اخیر هم شخص وزیر بهداشت با تاکید بر این که »پزشکان 
عمومی باید انسولین تجویز کنند« و »پزشکان عمومی 
بر  تاسیس کنند«  باید درمانگاه های زنجیره ای دیابت 
این پرچمداری صحه گذاشته است و هم رییس کل نظام 
پزشکی در گردهمایی ساالنه انجمن پزشکان عمومی 
)اردیبهشت 95( با تایید طرح این انجمن در تاسیس 
درمانگاه های دیابت توسط پزشکان عمومی، خواستار 
تسریع در بررسی و تصویب آن شده است. این تازه عالوه 
بر فعالیت چند ساله بنیاد امور بیماری های خاص است که با 
همکاری وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن 
پزشکان عمومی و با تداوم برگزاری دوره های آموزشی 
ویژه برای پزشکان عمومی، در صدد توسعه طرح »100 
مطب دیابتی« پزشکان عمومی به »1000 مطب دیابتی« در 

سراسر کشور است.
6. و در پایان پارادوکس قضیه این جاست که در زمانی 
از اعمال این محدودیت غیرمنطقی در تامین اجتماعی 
حرف می زنیم که زعامت این سازمان بر عهده یکی از 
شناخته شده ترین فعاالن صنفی پزشکی و منتخب سه 
دوره شورای عالی نظام پزشکی است. دکتر تقی نوربخش 
خود بارها بر نقش پزشکان عمومی در دروازه بانی نظام 
سالمت تاکید کرده و در عمل نیز بارها اعتقاد به این نقش 
را نشان داده است. اگر ما از او که هنوز یادمان نرفته خود در 
همان گردهمایی اردیبهشت 95 انجمن خواستار رفع همه 
محدودیت های غیرمنطقی بر سر راه پزشکان عمومی بود، 
دفع این ظلم بر همه )پزشکان عمومی، مردم و مجموعه 

نظام سالمت( را نخواهیم، از که بخواهیم!؟

اخبار کوتاه
  کتایون نجف  زاده، مدیرکل پیوند اعضای وزارت بهداشت 
با اشاره به اینکه شبکه اهدای عضو در کشور کامل نیست، 

گفت: »در کشور 25 هزار نفر نیازمند عضو هستند.«

سازمان انتقال خون ایران با سه سخنران در سی و چهارمین 
کنگره انجمن بین المللی انتقال خون )ISBT( در دبی 
حضوری فعال دارد که در آن تجربیات ایران در خصوص 

عوامل کلیدی خودکفایی خون سالم تشریح می شود.

سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از 
  )CRM(مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی
بازدید کرد و به عنوان یك پاسخگو به تعدادی از سواالت 

بیمه شدگان پاسخ داد.

مدیرکل سازمان های مردم نهاد وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: »متاسفانه اطالعات ناقصی از 
سمن ها داریم و در حال حاضر در حال راه اندازی یك 

بانك اطالعاتی از سمن ها هستیم.«

سپید: یعنی طرح تحول سالمت برای بیماران ام اس، مثبت بود؟
حتی قبل از آغاز طرح تحول سالمت نگاه ویژه ای نسبت به بیماران ام اس شکل 
گرفت. از همان ابتدا، درخواست بیماران ام اس به گوش مسئولین دولت رسید و 
حتی وقتی دکتر هاشمی وزیر بهداشت به همایش انجمن ام اس در برج میالد دعوت 
شد و با مشکالت بیماران ام اس آشنا شد، در عرض 48 ساعت داروی ام اس در 

سراسر کشور رایگان شد.
سپید: االن آن دارویی که بیماران ام اس الزم دارند در سراسر کشور رایگان 

است؟
در سراسر کشور رایگان است به جز شهر تهران. در شهر تهران هم با هزینه اندک در 

اختیار بیماران قرار می گیرد.

سپید: منظورم این است که آیا در کشور کسی وجود دارد که مبتال به ام اس باشد 
و به دلیل مشکالت مالی، دسترسی به دارو و درمان نداشته باشد و بگوید من به 

دلیل شرایط مالی که دارم مجبورم حال بد را تحمل کنم؟
بله. این داروهایی که درحال حاضر تحت پوشش بیمه است، برای تعدادی از بیماران 
جواب نمی دهد و آنها نیاز دارند که فازهای باالتری از دارو را مصرف کنند. فازهای 

باالتر دارو هم هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است.
سپید: چرا؟ مگر تعداد این دسته از بیماران زیاد است؟

نه اتفاقا خیلی کم است.
سپید: اگر تعدادشان زیاد نیست، چرا بیمه حاضر نمی شود این داروها را هم 

تحت پوشش دربیاورد؟
به دلیل اینکه این داروها گران است.

سپید:  شاید خیلی بودجه سرسام آوری طلب نکند. حتی خود دولت هم می تواند 
این کار را انجام دهد. چرا این اتفاق نیفتاده است؟

معموال بعد از 7 یا 8 سال که از ساخت اولیه یك داروی جدید گذشت و مشابه آن 
ساخته شد و دارو از تب وتاب اولیه افتاد، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. آن زمان 
هم ممکن است برای آن بیمار خاص، خیلی دیر شده باشد. این قضیه خیلی دنبال 
شده ولی به نتیجه ای نرسیده است. اما من امیدوارم که در این سال آخر دولت یازدهم 
و وزارت دکتر هاشمی این اتفاق بیفتد. به هرحال بخشی از این کار در دست وزارت 
بهداشت و بخش دیگری در دست وزارت رفاه است. من امیدوارم با توافق آقای 
ربیعی و وزارت رفاه این اتفاق بیفتد و کسی از بیماران ام اس باقی نماند که در کنار 

مشکالت این بیماری، از مشکالت مالی هم رنج ببرد.
شعیب شاه زمانی

ادامه از صفحه اول

سپید: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر تدوین 
سیاست هایی از سوی دولت برای سوددهی صندوق های 
بیمه ای، گفت: »بدهی دولت به تامین اجتماعی کسری بودجه 

وسیعی را برای تامین اجتماعی به وجود آورده است.«
زهرا ساعی در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص برخی 
اظهارنظرها مبنی بر اینکه تامین اجتماعی به وظایف خود 
در بخش بیمه کارگران به درستی عمل نمی کند، گفت: 
»سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه ای کشور 
بوده و بیش از 50 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش 
بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، بنابراین با توجه به گستردگی 
فعالیت های این سازمان طبیعی است که نواقصی در حیطه 

وظایف به وجود آید.«
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره 
به اینکه تامین اجتماعی در جهت ارائه خدمات  باکیفیت 
تالش های بسیاری می کند، افزود: »کمیسیون اجتماعی سعی 
دارد با افزایش همکاری ها و تعامالت با دولت طیف افراد 

تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی را افزایش دهد، البته 
دولت باید با اتخاذ تدابیری حداقل بودجه این سازمان برای 
ارایه خدمات بهتر را افزایش دهد یا اینکه با پرداخت بدهی 
خود به تامین اجتماعی کسری های این سازمان را درمدت 
زمان کوتاه تری جبران کند.« وی با تاکید بر اینکه بی توجهی 
به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی کمبود بودجه 
قابل توجهی را برای این سازمان به وجود آورده است، 
تصریح کرد: »هرچند که طبق بررسی های به عمل آمده و 
گزارش های ارایه شده تامین اجتماعی هیچ کوتاهی و کم کاری 
از سوی این سازمان در انجام وظایف نسبت به کارگران 
وجود ندارد اما با توجه به تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی 
و مشکالت موجود در این صندوق و سایر صندوق های 
بیمه ای مجلس باید درتعامل با دولت قوانینی را در جهت 
رفع مشکالت صندوق های بیمه ای تصویب کند.« ساعی با 
بیان اینکه شرایط صندوق های بیمه ای باید از هزینه ای به 
سرمایه ای و سودهی تبدیل شود، گفت: »به طورحتم باید با 

مشارکت بخش خصوصی سرمایه گذاری صندوق های بیمه ای 
در حوزه های مختلف افزایش پیدا کند، زیرا صندوق های 
بیمه ای موتور توسعه کشور بوده و اگر به درستی عمل کنند 
مشکلی در ارایه خدمات و پرداختی ها به افراد تحت پوشش 
از جمله کارگران در تامین اجتماعی به وجود نمی آید؛ بنابراین 
باید با انجام برخی اقدامات درآمد زایی صندوق ها از جمله 

تامین اجتماعی را افزایش داد.«
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مشکل کمبود 
بودجه درتامین اجتماعی، افزود: »دولت به دنبال پرداخت 
بدهی خود به تامین اجتماعی است اما با توجه به وجود 
مشکالت اقتصادی بسیار در کشور دولت در حال حاضر 
شرایط بسیار سختی دارد؛ البته مجلس نیز باید از وظیفه 
نظارتی خود در جهت اجرای درست و صحیح قوانین به 
درستی استفاده کند ولی تامین اجتماعی حداقل طی 2 سال 
گذشته در مسیر خدمات رسانی به کارگران اقدامات قابل 

قبولی انجام داده است.«

ساعی: صندوق های بیمه ای باید از هزینه ای به سرمایه ای تبدیل شود



   مینا دارابی

پزشک خانواده از برنامه چهارم 
توسعه به عنوان یکی از طرح های 
اصلی نظام سالمت مطرح شد، 
زمان  که  درحالی است  این 
به  توسعه  پنجم  برنامه  اجرای 
استان  به جز دو  پایان رسیده و 
در  دیگری  پیشرفت  پیشگام، 
خانواده  پزشک  طرح  اجرای 

ایجاد نشده است.
همین تعلل در اجرای پزشک 
انجامید  به طول  آنقدر  خانواده 
که برخی مسئوالن به این فکر 
افتادند، که اجرای طرح پزشک 

خانواده در استان فارس و مازندران را به جای »دو 
استان پیشگام« با عنوان »دو استان پایلوت« مطرح 
کنند. درحالی که اجرای پایلوت این طرح در سال 

90 کلید خورد.
شاید یکی از مهم ترین دالیل تعویق در اجرای 
پزشک خانواده نبود بودجه در دولت دهم بود اما 
علی رغم اختصاص بودجه هنگفت به نظام سالمت، 
در طرح تحول سالمت پزشک خانواده در همان دو 

استان پیشگام باقی ماند.

گفتمان مشترک، موتور پزشک خانواده را 
روشن می کند

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران براین 
باور است که مهم ترین مانع در اجرای برنامه پزشک 
خانواده فقدان ادبیات مشترک بین سازمان های ذی ربط 
در حوزه نظام سالمت برای اجرای پزشک خانواده 
است. او گفت: »اگر شک داریم که پزشک خانواده 
فعلی  از شرایط  برون رفت  راه  تنها  ارجاع  نظام  و 

است، باید همه به هم کمک کنیم.«
عزت ا... گل علیزاده به بهانه های مطرح شده هم 
این گونه اشاره و عنوان کرد: »گفته می شود پزشک 
عمومی به اندازه کافی نداریم یا اینکه خرید خدمت از 

پزشک عمومی برای ما گران تمام می شود. سازمان های 
بیمه گر اما از این موضوع استقبال می کنند. چون زمانی 
که یک خدمت درمانی از سوی پزشک عمومی ارائه 
شود ارزان تر است سالمت اما اینکه بیمه سالمت 
با بدهی مواجه شد به این دلیل بود که نه پشتوانه 
مالی برای بیمه ها تعریف کردیم و میزان دسترسی 
متقاضیان خدمات درمانی را باز گذاشتیم. وزارت 
بهداشت نیز با راه اندازی کلینیک های ویژه مراجعه 

مستقیم به متخصصان را افزایش داد.«
نایب رئیس دوم مجمع انجمن های علمی پزشکی 
ایران تصریح کرد: »اگر امسال شعار اقتصاد مقاومتی 
هیچ  شرایط  این  از  برون رفت  برای  می دهیم،  را 
راهی جز اجرای نظام ارجاع نداریم. برنامه پزشک 
خانواده در برنامه ششم توسعه مطرح شده است اما 
اگر قرار باشد روند به همین شکل پیش برود، به 

نتیجه نمی رسیم.«
از پیش زمینه های اجرای طرح  او یکی  به گفته 
در  پذیرش  ظرفیت  که  است  این  خانواده  پزشک 
رشته  پزشکی عمومی برمبنای طرح پزشک خانواده و 
نیازمندی های آن تغییر کند. همچنین قرار بود محتوای 
دروس برهمین اساس تغییر کند؛ اما چنین تغییراتی 
اعمال نشده است و شرایط به نحوی تغییر کرده که 
هر پزشک عمومی آینده خود را در این می بیند که 

از پزشکان جوان  تخصص بگیرد و حتی بسیاری 
بخواهند به سمت تخصص های لوکس پیش بروند 
که دلیل آن هم نبود جایگاه مشخص برای پزشکان 
خانواده است. این درحالیست که در خیلی از کشورها 
دستمزد پزشکان خانواده در رتبه های اول قرار دارد.«
اینکه ضریب  از  ابراز نگرانی  گل علیزاده ضمن 
روستایی  مناطق  در  خانواده  پزشکان  ماندگاری 
کاهش یافته است، افزود: »در شرایط فعلی پزشکی 
افراد در آن گیر  تبدیل شده که  برزخی  به  عمومی 
افتاده اند و فقط دنبال ورود به دوره تخصص هستند. 
عمده پزشکان عمومی به دنبال این هستند که در مناطق 
محروم مشغول به کار شوند، حقوق باال دریافت کنند 
و فرصتی برای درس خواندن برای شرکت در دوره 
تخصص پیدا کنند. درحالی که اگر ما جایگاه پزشک 
عمومی را درست تعریف کنیم خیلی از همکاران 
مشروط  می شوند  ماندگار  جایگاه  این  در  پزشک 
براینکه سیاست های شفاف و پایداری تدوین کنیم.«
او ادامه داد: »متاسفانه یکی دیگر از موانعی که 
است  این  دارد  وجود  سیاست ها  بازدهی  درمورد 
که دولتمردان طرح ها و پیامد آن را با دستورات و 
عملکرد خود تغییر می دهند و منحرف می کنند. اگر 
طرح پزشک خانواده در قانون برنامه پنجم توسعه 
ایرادی داشت، باید از سوی مجلس اصالح می شد 

اما نشد و بالتکلیف ماند.«

مدیریت سطح اول درمان، 
وظیفه پزشکان عمومی 

پزشکان  انجمن  رئیس 
انتقاد  ضمن  نیز  ایران  عمومی 
در  انجمن ها  کمرنگ  حضور  از 
موقعیت های تصمیم گیری گفت: 
کوریکولوم ها،  درمورد  »دخالت 
پذیرش دانشجو و زیرساخت های 
آموزشی که سال هاست علی رغم 
رشد تعداد دانشجو، ثابت مانده از 
جمله موضوعاتی است که انجمن ها 

باید درموردش اظهارنظر کنند.«
درمورد  کامیابی،   عباس 
هر  »خروجی  کرد:  عنوان  نیز  آموزشی  برنامه های 
کوریکولومی باید افرادی باشد که تمام وظایف مرتبط 
ادعا می کنیم که  اگر  برآورده کنند،  با نقش خود را 
پزشکان عمومی قرار است به عنوان پزشک خانواده 

نقش ایفا کنند، چنین اتفاقی رخ نمی دهد.«
او درمورد تعداد پزشکان عمومی تربیت شده نیز 
با تاکید براینکه نقش پزشک عمومی، جایگاه پزشک 
خانواده و مدیریت سطح اول خدمات درمانی است، 
افزود: »اگر قرار است به ازای 2 هزار نفر یک پزشک 
عمومی وجود داشته باشد ببینیم چه جمعیتی از پزشکان 
عمومی فراهم است. من فکر می کنم نقطه ضعف آنجا 
بود که نتوانستیم دریچه مطمئنی برای پزشکان عمومی 
فراهم کنیم و طبیعی است که اگر آنها هم بدانند امنیت 
شغلی ندارند، به سمت خدمات دیگر می روند.« علی رغم 
این اظهارات فعاالن صنفی اما محمد هادی ایمانیه، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز موانع سر راه پزشک 
خانواده را این گونه شرح می دهد: »مانع اول این است 
که عزم کافی در برخی تصمیم گیرندگان وجود ندارد. 
مانع دوم مربوط به اعتبارات است. مانع سوم نیز کمبود 
پزشک عمومی است. عنوان می شود که صدها پزشک 
عمومی در غیر از حرفه پزشکی مشغول فعالیت هستند 

که می توان آنها را برای اجرای این برنامه به کار گرفت.«

گسترش  شورای  جلسه  پنجمین  و  پنجاه  و  دویست  در  ایرنا: 
دانشگاه های علوم پزشکی با راه اندازی چهار رشته علوم پزشکی 
در دانشگاه آزاد اسالمی موافقت شد. رشته های اتاق عمل و بهداشت 
عمومی مقطع کارشناسی پیوسته در واحد علی آباد کتول و همچنین 
مقطع  ویژه  مراقبت های  و  داخلی، جراحی  پرستاری،  رشته های 
کارشناسی ارشد ناپیوسته در واحد یزد راه اندازی می شود.در حال 
آنها  در  که  است  فعال  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحد  حاضر 400 
یک میلیون و 700 هزار نفر دانشجو تحصیل می کنند و از این تعداد 

19 واحد دانشگاهی به صورت دانشگاه جامع فعالیت می کنند.

همهمیگویندخوباستواجرایشنمیکنند!
فعاالننظامسالمتازدالیلتعویقدراجرایپزشکخانوادهمیگویند
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دانشگاه

خبر

باشگاه خبرنگاران جوان: مدیرکل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت 
از ایجاد دوره دستیاری طب سنتی در دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور خبر داد.
محمود خدادوست مدیرکل دفتر طب سنتی گفت:  »در سیاست های 
کلی سالمت که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده تکلیف وزارت 
بهداشت ترویج و نهادینه کردن طب سنتی در نظام سالمت است. در 
همین راستا، موضوع ساماندهی ارائه دهندگان خدمت طب سنتی برای 
پزشکان عمومی در دو سال اخیر در دستور کار قرارگرفته است. «
وی ادامه داد: »از طرفی اجرای پایلوت طرح ورود آموزه های 
شبکه های  در  اولیه  بهداشتی  مراقبت های  سیستم  در  سنتی  طب 
بهداشتی درمانی 9 دانشگاه آغازشده و پس از نتیجه بخش بودن 

آن در کل کشور اجرا می شود. «
خدادوست از اضافه کردن دو واحد درسی برای دانشجویان 
داروسازی و پزشکی خبر داد و عنوان کرد: »این طرح از ابتدای 
سال در دستور کار معاونت آموزشی وزارت بهداشت قرارگرفته 
و امیدواریم تا پایان سال ایجاد دوره دستیاری طب سنتی نیز به 

مراحل اجرایی برسد. «
مدیرکل دفتر طب سنتی یادآور شد: »باید اقداماتی صورت گیرد 
تا فارغ التحصیالن طب سنتی وارد عرصه ارائه خدمت شوند؛ در 
همین راستا تعدیل و کاهش دوران تعهدات قانونی فارغ التحصیالن 
معاونت  و  سیاست گذاری  شورای  کار  دستور  در  دانشجویان  و 

آموزشی وزارت بهداشت قرارگرفته است.«

وب دا: دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت 
درمورد پذیرش دانشجو و توسعه رشته های علوم پزشکی اعالم کرد: 
»مبنای وزارت بهداشت در ظرفیت پذیرش دانشجو در سال جاری 
مشابه سال قبل بوده و ظرفیت دانشگاه ها با لحاظ کردن امکانات و 
توانمندی هر دانشگاه و نیاز به هر رشته در مناطق آمایشی اعمال شده 
است.« او در خصوص ظرفیت بورسیه که برای برخی از سازمان ها نظیر 
سپاه پاسداران در کنکور سراسری درنظر گرفته شده، گفت: »اختصاص 
ظرفیت برای پذیرش بورسیه موضوع جدیدی نیست. آنچه مهم است 
 این است که هیچ امتیاز خاصی در قبول شدن به افراد بورسیه داده 
نمی شود و مالک قبولی در مرحله اول کسب حدنصاب نمره قبولی 
الزم در کنکور و سپس مورد پذیرش قرار گرفتن فرد از طریق سازمان 
بورسیه دهنده است.«  وی تاکید کرد: »تاکنون هیچ گونه درخواستی از 
طرف دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای درخواست کننده بورسیه مبنی بر 
 پذیرش افراد با نمره پایین تر از حدنصاب رشته/ محل مربوطه نبوده است.« 
خالق نژاد افزود: »از آنجایی که برای سازمان های بورسیه دهنده پذیرش 
افراد با توانمندی علمی باال مورد نظر است لذا تاکید سپاه پاسداران نیز  
پذیرش افراد با حدنصاب و نمره علمی باال بوده است و اصوالً درخواستی 
مبنی بر ورود افراد به دانشگاه به غیر از شرکت در کنکور سراسری و 

کسب حد نصاب نمره علمی مورد نیاز صورت نگرفته است.«

دستیاری طب سنتی راه اندازی می شود

پذیرش دانشجویان بورس، تنها به 
شرط کسب رتبه برتر

مدیرانبیمارستانهاوصاحبانصنایعپزشکیودارویی
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

چهار رشته علوم پزشکی در دانشگاه 
آزاد اسالمی راه اندازی می شود

  یک بهورز از کرمانشاه
مشکالت عدیده ای متوجه حال و روز بهورزان است؛ ازمشکالت معیشتی و رفاهی گرفته تا وضعیت شغلی 
و احترام و ارزشی که باید قائل بشوند و نمی شوند. بعضی ازمسئولین به دید یک  پادو به بهورزنگاه می کنند،  
انگاربهورز خلق شده تا درخدمت عده ای باشد. یکی ازمهم ترین مشکالت بهورزان انبوه وظایفی است که به 
او محول شده. نمونه آن هم شرح وظایف حجیم بهورزان است که دراین مقال نمی گنجد. شرح وظایفی که 
باعث ایجاد مشکالت روحی وجسمی زیادی برای بهورزان شده و زندگی را برآنان حرام کرده است. اجرای 
طرح تحول سالمت فقط وظایف و سختی کاری بهورزان را افزایش داده و تاثیرمثبتی در بازدهی یا افزایش 
وضعیت معیشتی یا باال بردن میزان رضایت کاری آنان نداشته، طرح نظام سالمت فقط به درد پزشکان طرح 
و پیراپزشکان پرستاران خورد که حقوقشان را به طور چشمگیری افزایش داد، بهورزان تمام امورات مربوط 
به طرح را قبال بهترو منسجم ترانجام می دادند. ولی این شروع طرح، تغییراتی منفی در ساعات کاری بهورزان 
ایجاد نمود و درعمل هیچ نتیجه مثبتی نداشت. وعده های هیچ یک ازمسئولین در رابطه با بهورزان محقق 
نشده است، عالوه بر وزیر بهداشت، معاون ایشان دکتر کالنتری و مسئوالن دیگر قول هایی دادند که فقط 
درمرحله  حرف متوقف ماند و به گوش فراموشی سپرده شد. آمار تقریبی بهورزان شامل18000خانه بهداشت 
و حدود 35000 بهورز شاغل در خانه های بهداشت است که به طور فعال انجام وظیفه می کنند. با تقویت 
جایگاه بهورز نقش آفرینی آنها نیز افزایش پیدا می کند، بهورزان نیروهایی خالق و باسواد و باتجربه هستند که 
اگر به آنها بها داده شود و مطالباتشان موردتوجه واقع شود قطعا با امید و انگیزه بیشتری به فعالیت خواهند 
پرداخت. سخن آخراینکه بهورزان مطالباتی دارند از قبیل احتساب دو سال دوره ضمن خدمت به عنوان 
سنوات خدمتی، ارتقاء بهورزان، توجه به وضعیت حقوقی و معیشتی آنان، قرارگرفتن در رده مشاغل سخت 
و زیان بار و بازنشستگی پیش از موعد برای کسانی که مشکالتی دارند. همه بهورزان یک صدا مطالبه گراین 
خواسته به حق و قانونی هستند ولی متاسفانه تابه حال غیر از وعده هایی توخالی درعمل  نتیجه ای حاصل 
نشده است. اینجانب با 22سال سابقه دریکی ازمحروم ترین خانه های بهداشت استان کرمانشاه درنقش بهورز 

مفتخر به انجام وظیفه هستم.

پرداخت های  تعیین  برای  بودن فضای جامعه  فراهم  از  پرستاری،  نظام  مقام سازمان  قائم  مهر: 
با  همکاری  آماده  پرستاری،  نظام  »سازمان  گفت:  و  داد  خبر  کشور  حوزه سالمت  در  عادالنه 

نهادهای تصمیم گیر است.«
و  حقوق  شورای  در  پرداختی  سقف  تعیین  دنبال  »به  کرد:  اظهار  مقدم  شریفی  محمد 
است  فراهم شده  کشور  سالمت  حوزه  در  عادالنه  پرداخت های  برای  فضا  و  شرایط  دستمزد، 
 و سازمان نظام پرستاری نیز، این آمادگی را دارد که در همین ارتباط با نهادهای تصمیم ساز و 

تصمیم گیر، همکاری کند.«
وی بابیان اینکه جامعه پرستاری از اختالف پرداختی ها در نظام سالمت رنج می برد، گفت: 
»متاسفانه روش پرداخت کارانه در حوزه سالمت، کارایی ندارد و در کشورهایی که چنین روشی 
ابداع شده بود، حاال منسوخ شده است. چاره ای از جز این نداریم که روش های جدید پرداخت 

در نظام سالمت را تعریف و تعیین کنیم.«
وی با اشاره به تعیین سقف 20 میلیون تومانی در شورای حقوق و دستمزد برای دستگاه های 
دولتی، گفت: »البته با این سقف پرداختی نیز همچنان اختالف 20 برابری را شاهد هستیم، در 

حالی که این اختالف در سایر کشورهای توسعه یافته بین 7 تا 10 برابر است.«
قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به محدود بودن منابع و در عین حال نامحدود بودن 
تا شاهد تکرار  ابزار نظارتی در پرداخت ها وجود داشته باشد  »باید  افزود:  مصارف در کشور، 

فیش های نجومی نباشیم.«
به  نسبت  داریم  که  استانداردها و شاخص هایی  اساس  بر  باید  ما هم  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
پرداخت های  با  نظر می رسد  »به  کنیم، تصریح کرد:  اقدام  پرداخت ها در حوزه سالمت کشور 

عادالنه در نظام سالمت، انسجام به جامعه پزشکی بازخواهد گشت.«

خبریادداشت  فضا برای تعیین پرداخت های عادالنه درمشکالت این  روزهای بهورزان
 نظام سالمت فراهم است
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سپید: دومین کنگره و چهاردهمین همایش بین المللی 
تغذیه ایران در حالی برگزار شد که در حاشیه آن حدود 
نسبت  این رشته  فارغ التحصیل  دانشجو و  نفر   300
به برخی از رویدادها در این رشته اعتراض داشتند. 
این همایش که صبح دیروز با حضور رئیس سازمان 
غذا و دارو، معاون آموزشی وزارت بهداشت، رئیس 
تهران و دیگر صاحب نظران  پزشکی  دانشگاه علوم 
حوزه تغذیه در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

معترضین در ورودی سالن همایش تجمع کرده بودند 
و امید داشتند که با اعالم اعتراض خود در همایشی که 
دو تن از مسئوالن و معاونان وزیر بهداشت حضور دارد، 
نتیجه بدهد. آنها بیانیه ای را در اعتراض خود منتشر 
کردند که اولین مورد آن به موضوعی بازمی گردد که 
چندی است نگرانی های زیادی برای داوطلبان دوره 
MD.PhD در گروه تغذیه داشته است. آنها به اجرایی 
شدن این طرح در دانشگاه علوم پزشکی مشهد معترض 
بودند که مطابق این آیین نامه دانشجویان پزشکی عمومی 
ترم آخر می توانند مستقیمًا به دوره های دکترای تخصصی 

علوم پایه از جمله رشته تغذیه وارد شوند. 
هادی، یکی از فارغ التحصیالن رشته تغذیه درباره این 
طرح می گوید: »تصمیمات جدید به ضرر دانشجویان 
و کارشناسان تغذیه است، از جمله اینکه بدون کنکور 

پزشکان در مقطع PhD پذیرفته می شوند.«
زهرا یکی از دانشجویان می گوید: »قبولی در آزمون 
با  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  برای  تغذیه  دکترای 
نیازمند  موارد  اکثر  در  و  است  همراه  رقابت شدید 

اینکه  با  هستیم.  آزمون  این  در  شرکت  بار  چندین 
دانشجویان تغذیه با 6 سال آموزش در مباحث مختلف 
تغذیه در مجموع دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، 
جهت ورود به دوره دکترای تغذیه نیاز به گذراندن 
آزمون دارند اما دانشجویان رشته پزشکی که تنها در 
طول دوره رشته پزشکی عمومی خود دو واحد تغذیه 
گذرانده اند می توانند بدون شرکت در آزمون دکترای 
تغذیه وارد این دوره شوند. این امر کاماًل خالف عقل 
سلیم، بدیهیات علمی و عدالت است که تنها منجر به 

از بین رفتن انگیزه دانشجویان می شود.«
مریم از دیگر معترضین با بیان اینکه با آیین نامه 
جدید از فعالیت بالینی فارغ التحصیالن رشته تغذیه 
جلوگیری می شود، تصریح کرد: »طبق این آیین نامه 
از فعالیت بالینی فارغ التحصیالن تغذیه در بیمارستان 
ممانعت به عمل می آید و با وجود اینکه تاکنون توانایی 
گرفتن شماره نظام را داشتیم اما با این آیین نامه ممکن 

است با مشکالتی در این زمینه مواجه شویم. «
به  تغذیه  بورد  »مسئوالن  می کند:  یادآوری  او 
مشکالت  به  توجهی  خواندند  پزشکی  اینکه   دلیل 
فارغ التحصیالن ندارند و در صورتی که فعالیت بالینی 
رشته تغذیه لغو شود، داشتن مطب این افراد نیز با 

مشکل مواجه می شود.«
منتشر  خود  تجمع  در  معترضین  که  بیانیه ای  در 
کردند آمده است: »در قضیه اجرایی شدن آیین نامه 
دوره MD-PhD در رشته تغذیه، اعضای بورد تغذیه 
و به ویژه دبیر آن با وجود اینکه در جریان تصویب این 
آیین  نامه و اجرای آن از سوی گروه تغذیه دانشگاه 

با زدن مهر سکوت  اما  علوم  پزشکی مشهد بودند، 
بر لب، خود را به نادانی زدند تا اینکه دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته تغذیه نسبت به این خیانت آگاه 
شدند و اعتراض کردند. در این قضیه ابتدا دبیر بورد 
تغذیه با تصور اینکه این اعتراض ها موقتی است، از 
اجرای آیین نامه دوره MD-PhD در کنگره مکمل ها 
در حضور دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته تغذیه 
دفاع نمود، اما با تجمع دانشجویان و فارغ التحصیالن 
اعتراض شدید  بهداشت و  مقابل وزارت  تغذیه در 
آنها، اعضای بورد تغذیه و به ویژه دبیر بورد تغذیه 
اظهار داشتند که ما اطالع داشتیم و سپس بورد تغذیه 
با اجرای این آیین نامه مخالفت کرد، اما هنوز کار جدی 
در زمینه لغو این آیین نامه صورت نگرفته و نیاز به 

ادامه اعتراض هاست.«
البته اعتراض دانشجویان تنها محدود به این موضوع 
نبود. به گفته جمعی از معترضین آنها از طریق انجمن 
پیگیر  و  داده  بهداشت  وزارت  به  نامه  ایران  تغذیه 

مطالبات صنفی خود شده اند.
 امیر یک دانشجوی دیگر که در جمع معترضین 
حضور داشت، می گوید: »در رشته تغذیه یک انجمن 
صنفی به نام انجمن تغذیه ایران و یک انجمن علمی 
به نام انجمن علمی غذا و تغذیه وجود دارد. بر اساس 
تقاضای  علمی  انجمن های  آیین نامه   6 ماده  تبصره 
تأسیس انجمن در صورتی که انجمنی به همان نام یا 
با همان نوع فعالیت در آن رشته وجود داشته باشد، 
پذیرفته نخواهد شد! با وجود این وزارت بهداشت در 
عملی خالف قانون مجدداً با ایجاد یک انجمن علمی 

دیگر تحت عنوان انجمن علمی تغذیه ایران موافقت 
کرده که در اخذ مجوز این انجمن غیرقانونی باز هم 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد دخالت داشته است.«

او به مشکالت صنفی و بیمارستانی فارغ التحصیالن 
رشته تغذیه اشاره می کند و می گوید: »اکثر دانشجویان 
رشته تغذیه از رتبه های برتر کنکور بوده اند که اکنون 
از کمترین مزایای شغلی و حقوقی بهره مند هستند. 
از 26  این موضوع  بر  باز هم عالوه  این وجود  با 
رشته کارشناسی غیرمرتبط اجازه ورود به دوره ارشد 
این رشته را دارند که اجحاف در حق کارشناسان 

تغذیه است.«
کد  که  است  معتقد  تغذیه  التحصیل  فارغ   این 
ارزش گذاری خدمات مشاوره تغذیه مطابق با کتاب 
ارزش نسبی خدمات پرداخت نمی شود. به گفته او 
طبق  تغذیه  فارغ التحصیالن  تغذیه،  مراکز  در  حتی 
نمی کنند  دریافت  را  ویزیت  و  مشاوره  تعرفه حق 
که شرح وظایف فارغ التحصیالن این رشته تعیین 

نشده و فعالیت اصلی این افراد باید درمانی باشد.
حسین یکی دیگر از معترضین می گوید: »پرداخت 
ارزش  کتاب  اساس  بر  باید  تغذیه  ویزیت مشاوره 
تمام  در  مراقبت سالمت  و  درمانی  نسبی خدمات 
اجرایی  امر  این  که  حالی  در  گیرد  مقاطع صورت 
نمی شود. همچنین دانش  آموختگان رشته تغذیه اگر 
چه حق ایجاد دفاتر مشاوره تغذیه و رژیم درمانی 
دلیل  به  سال ها  گذشت  از  بعد  هنوز  اما  دارند  را 
بی کفایتی افراد مسئول در رشته تغذیه ویزیت آنها 

تحت پوشش بیمه نیست.«

ایران با  انستیتو پاستور  باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس 
تایید کمبود جدی واکسن هاری انسانی، از احتمال افزایش 
تلفات آن و قرارگیری واکسن تولیدی پاستور در لیست 

انتظار تأییدیه های سازمان غذا و دارو خبر داد.
مصطفی قانعی، رییس انستیتو پاستور ایران ضمن تایید 
ماجرای کمبود جدی واکسن حیاتی هاری انسانی در مراکز 
بهداشتی استان های هم جوار، افزود: »این موضوع حقیقت 
دارد اما انستیتو پاستور توزیع کننده نیست بلکه تأمین و توزیع 
واکسن و دارو زیر نظر سازمان غذا و دارو است و ازآنجاکه 
نرسیده،  انبوه  تولید  به  پاستور  انسانی  واکسن هاری  هنوز 
تنها راه تأمین آن از طریق واردات تک نسخه ای ها است.«

با اظهار نگرانی از احتمال افزایش مرگ ناشی از  وی 
هاری انسانی علی الخصوص در حومه شهرها و استان های 
هم جوار، تصریح کرد: »گسترش این بیماری مهلک به علت 
انتظار  از  دور  مناطقی  چنین  در  وحشی  حیوانات  گزش 
اخذ  برای  داخل  تولید  واکسن  دیگر  سوی  از  و  نیست 
تأییدیه های نهایی همچنان در لیست انتظار سازمان غذا و 
دارو قرار دارد و با توجه به نیاز مبرم کشور طی آخرین 
جلسه ای که با ریاست سازمان داشتم، وی بیش ازپیش در 
جریان بحران نبود واکسن هاری قرار گرفتند، اما فعاًل این 

واکسن در پاستور تولید نمی شود.
رییس انستیتو پاستور کشور در خصوص کلیات تولید 
پیش  »4 سال  انسانی گفت:  واکسن حیاتی هاری  داخلی 
بود  قرار  و  تهیه زیرساخت ها شکل گرفت  مراحل  اولین 
اول سال جاری  نیمه  تا  دارو  با کمک سازمان غذا و  که 
تولید انجام گیرد. طبق آخرین شواهد،  اولین مرحله تولید 
داخلی واکسن هاری انسانی پاستور نیمه دوم سال جاری 
با ظرفیت تأمین 30 درصد از نیاز کشور محقق می شود ، 

تولیداتی که شامل 300000 دوز واکسن است.«
به  نیازمندان  قانعی در خصوص علت ارجاع  همچنین 
واکسن  هاری انسانی از مراکز بهداشت استان های هم جوار 
داشت:  اظهار  نیز  تهران  پاستور  انستیتو  درمانگاه های  به 
را  واکسن ها  توزیع  و  تأمین  تولیت  دارو  و  غذا  »سازمان 
تزریق  برای  درمانگاهی  نیز  پاستور  و چون شعبات  دارد 
دارو و واکسن را نیز دارد، می تواند از تقسیمات دارویی و 
واکسن های حیاتی غذا و دارو برای تزریق استفاده کند و 
به همین علت هم اکنون تعداد کمی واکسن  هاری انسانی 

در درمانگاه پاستور است.«

باشگاه خبرنگاران جوان: مدیر کل اداره امور داروخانه ها و توزیع 
سازمان غذا و دارو گفت: »افزایش 15 درصدی تعرفه داروخانه ها 

در انتظار تصمیم گیری شورای عالی بیمه است.«
سعداهلل پرویزی مدیر کل اداره امور داروخانه ها و توزیع سازمان 
غذا و دارو تعرفه داروخانه ها طبق تعریف کتاب  ارزش های نسبی 
5 درصد افزایش داشته است از همین رو با توجه به تورم، افزایش 

5 درصدی مورد تأیید داروخانه ها نیست.
پرویزی با اشاره به مکاتبات صورت گرفته از سوی سازمان غذا و 
دارو مبنی بر افزایش این رقم افزود: »طبق رایزنی های صورت گرفته 
افزایش حداقل 15 درصدی تعرفه داروخانه ها در دستور شورای 
عالی بیمه قرار دارد و سازمان غذا و دارو منتظر تصمیم گیری این 
شورا است البته پیشنهاد ها افزایش باالتری را نشان می دادند اما برای 

یکسان سازی، همان 15 درصد را مطرح کردیم.«
مدیر کل اداره امور داروخانه ها و توزیع سازمان غذا و دارو عنوان 
کرد: »داروخانه ها پیشانی نظام دارویی کشور هستند و اگر حمایت 

نشوند احتمال تخلف در تعرفه گذاری وجود دارد.«
وی با بیان قانونی بودن عرضه مکمل های غذایی و لوازم آرایشی در 
داروخانه ها یادآور شد: »به استناد ماده 1 آیین نامه ابالغی داروخانه ها 

هستند  پزشکی  تأسیس مؤسسات  قانونی  با مجوز کمیسیون  که 
واجد  فنی  مسئول  و  شده 
خدمات  ارائه  به  شرایط 
دارویی و عرضه کاالهای 
سالمت محور از جمله شیر 
مکمل های  دارو،  خشک، 
غذایی، ملزومات پزشکی 
و لوازم آرایشی و بهداشتی 

می پردازند.«

کمبود نگران کننده واکسن هاری 
انسانی 

درصدی   15 افزایش  انتظار  در 
تعرفه داروخانه ها 

فعالیت شبکه رسمی توزیع 
داروهای قاچاق

مهر: رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، نسبت 
به فعالیت شبکه رسمی توزیع داروهای قاچاق در کشور هشدار داد.

عباس کبریایی زاده گفت: »پایین نگه داشتن قیمت داروهای تولید داخل، 
تبعات زیادی به دنبال دارد که از جمله، می توان به توزیع قاچاق دارو 
به نام برندهای خارجی در کشور اشاره کرد.« وی با عنوان این مطلب 
که در ماه های گذشته شبکه رسمی توزیع داروهای قاچاق در ایران در 
حال شکل گیری است، گفت: »داروهای قاچاق که به اسم برند اصلی 
توزیع می شود، در کویته پاکستان ساخته می شوند.« کبریایی زاده با 
تاکید بر اینکه بیش از 90 درصد داروهای قاچاق در همسایگی ایران 
تولید و در کشور توزیع می شوند، افزود: »اصوال این داروها به چند 
10 برابر قیمت داروهای اصلی به فروش می رسد.« رئیس سندیکای 
با  ایران، بر ضرورت مبارزه جدی  انسانی  صاحبان صنایع داروهای 
داروهای قاچاق تاکید کرد و گفت: »هزینه اثر بخش نبودن این داروها، 

به مراتب خیلی بیشتر از هزینه مبارزه با داروهای قاچاق و تقلبی است.«

ایسنا: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »برنامه واکسیناسیون کشور باید به سطح کشورهای 
صنعتی برسد.«

بهروز بنیادی در همایش تجلیل از بهورزان شهرستان کاشمر که در محل مرکز رفاهی فرهنگیان برگزار 
شد، با بیان اینکه در کشورهای صنعتی 13 تا 14 واکسن در سال به کودکان تزریق می شود، افزود: »اگر 
بار  و  می یابد  کاهش  مرگ ومیرها  از  بسیاری  برسانیم  پیشرفته  کشورهای  سطح  به  را  خود  کشور  بتوانیم 

بیمارستان ها کم می شود.«
وی با اعالم اینکه هنوز در بسیاری بیماری ها، عفونت های اسهالی، ریوی و مغزی دچار مشکل هستیم 

اظهار کرد: »همیشه بخش اطفال یکی از شلوغ ترین بخش ها در بیمارستان هاست.«
بنیادی گفت: »امیدواریم در برنامه ششم کودکان ایران از نعمت واکسن های پیشگیری کننده و مناسبی که 

در سطح جهان پیشرفته استفاده می شود برخوردار شوند.«
نیروها قدردانی شده است،  این  از  تاکنون کمتر  بهورزان سربازان گمنامی هستند که  اینکه  بیان  با  وی 
بیان کرد: »زمانی که خانه های بهداشت در روستا تأسیس شد مردم به دلیل اعتمادی که به بهورزان داشتند 

مشکالت و خواسته های خود را تنها به این قشر می گفتند.«

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه امروز بیش از 70 درصد پیشرفت روستاها 
مدیون گروه سالمت است، افزود: »بهورزان همانند مرزبانان کشور ناشناخته هستند.«

اینکه امروز بسیاری از شاخص های بهداشتی که بهبود یافته و در سطح منطقه و جهان به  بیان  با  وی 
رتبه های خوبی دست پیدا کرده ایم با تالش بهورزان بوده است، تصریح کرد: »باید بیشتر از گذشته در بهبود 

سالمت و افزایش طول عمر مردم تالش کرد.«
اینکه لحاظ شدن دو سال تحصیل بهورزان جزء سوابق کاری یکی از خواسته های  به  با اشاره  بنیادی 
بهورزان است، گفت: »هر چند این موضوع به مسئوالن وزارتخانه منتقل شده است اما اگر این کار انجام 

شود بیش از 16 هزار نفر از بهورزان به یک باره بازنشسته خواهند شد.«
وی اظهار امیدواری کرد که این خواسته بهورزان در سال های آینده در کمیسیون های مربوطه مطرح شود 

و به تصویب برسد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: »با راه اندازی پرونده الکترونیک سالمت 
به سطح کشورهای  واکسیناسیون کشور  برنامه  کنیم  کاری  باید  لذا  رفع خواهد شد  از مشکالت  بسیاری 

صنعتی برسد.«

برنامه واکسیناسیون ایران باید به سطح کشورهای صنعتی برسد

 
ایفدونا: مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، 
آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از تشکیل کارگروه ارتقای ایمنی 
و سالمت فرآورده های گوشتی خبر داد. بهروز جنت گفت: »به منظور 
ارتقای ایمنی و سالمت فرآورده های گوشتی و در راستای پایش و 
نظارت های مستمر بهداشتی کارگروه این فرآوردها در اداره کل غذا  
تشکیل شد.« وی ادامه داد: »همچنین هدف دیگر از ایجاد این کارگروه 
تدوین ضوابط مربوط به فرآورده های فاقد مولفه و ضابطه داخلی 
است که اداره کل، خواستار اعمال شرایط معقوالنه تر بهداشتی، برای 

انواع وارداتی آن بوده است.«
و  روغن  در  تن  ماهی  کنسرو  ضابطه  »تدوین  افزود:  جنت 
از جمله  کنسرو ساردین  تدوین ضابطه  برای  گرفته   اقدام صورت 
فعالیت هایی است که در راستای ارتقای ایمنی و سالمت فرآورده 

های گوشتی انجام شده است.«
ارزیابی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی،  مدیر کل نظارت و 
آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: »پس از تشکیل 
جلسات کارگروه مشترک بین این اداره کل، سازمان دامپزشکی، سالمت 

محیط وکار،  آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو  مقرر شد برای 
ارتقای سالمت محصوالت پروتئینی پروپوزال مشترک با همکاری 
ارگان های و سازمان های نامبرده تدوین شود که این مهم نیز در حال 
 طی مراحل خود است.« وی گفت: »بازدید از برخی کارخانه های 
تولید کننده ومصرف کننده تخم مرغ پاستوریزه،  محصوالت حاصل از 
آن به منظور بررسی دستگاه سانتریفوژهای تخم مرغ شکن، جمع آوری 
نتایج آزمایشگاهی برای ارائه گزارش و تصمیم گیری به منظوراستفاده 
از این دستگاه در کارخانجات موادغذایی مصرف کننده تخم مرغ به 
لحاظ مخاطرات بهداشتی حاصل از آن از جمله فعالیت های پایه ای 

این اداره کل است.«
تاکید  پایان  در  جنت 
این  »تشکیل   کرد: 
در  قطعا  گروه  کار 
 ارتقای ایمنی و سالمت
گوشتی  های  فرآورده   

موثر خواهد بود.«

تشکیل کارگروه ارتقای ایمنی و سالمت فرآورده های گوشتی خبر

اعتراض دانشجویان و فارغ التحصیالن تغذیه در حاشیه چهاردهمین همایش بین المللی تغذیه ایران

انگیزه  دانشجویان تغذیه  را نکشید!

  محمد جوادزاده
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اصالحطلبان

 ورود اعضای جدید 
و کناره گیری عارف از 
شورایعالی اصالح طلبان

قرار است تعدادی از اعضای شورای شهر تهران 
و همچنین تعدادی از اعضای فراکسیون امید 
مجلس دهم برای انتخابات آتی ریاست جمهوری و 
شوراهای شهر و روستا، به شورایعالی سیاستگذاری 
انتخاباتی اصالح طلبان بپیوندند. این مطلب را علی 
صوفی، عضو شورایعالی انتخاباتی اصالح طلبان، 
دیروز در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا اعالم کرد 
و با اشاره به آخرین جلسه  شورایعالی در حضور 
رئیس دولت اصالحات گفت: »این شورا در آخرین 
جلسه خود توانست ارزیابی مناسبی از عملکردش 
داشته باشد. این ارزیابی بر اساس نظرسنجی هایی 
که هم در میان اعضای شورا و هم در بین اعضای 
شورا در استان ها انجام شد، به دست آمد. مجموعه 
این اطالعات در قالب گزارشی در جلسه 25 
مردادماه در حضور رئیس دولت اصالحات ارائه 
شد و در نهایت با توجه به ارزیابی ها، نظرسنجی ها 
و گزارش ها به این نتیجه رسیدیم که این شورا 
باید به کار خود ادامه دهد؛ این در حالی است که 

پیشنهاددهنده این شورا هم بر لزوم ادامه فعالیت 
شورایعالی صحه گذاشته و دستور داد که شورا به 
کار خودش ادامه دهد.« وی با بیان اینکه »شورایعالی 
انتخاباتی اصالح طلبان منتقدانی نیز داشته است«، 
تصریح کرد: »برای ادامه فعالیت این شورا  پیشنهادها 
و نظراتی وجود داشت. در مقابل برخی انتقادات هم 
به عملکرد شورا وارد شد؛ ازاین رو، کارگروهی به 
ریاست آقای موسوی تبریزی تشکیل شد که وظیفه 
این کارگروه بررسی پیشنهادها، انتقادات و تعامالت 
در راستای ادامه فعالیت شورایعالی است.« صوفی 
در ارتباط با زمان شروع به کار مجدد شورایعالی 
سیاستگذاری انتخاباتی اصالح طلبان گفت: »تقریبا 
کار کارگروهی که پیش تر به آن اشاره کردم در 
مرحله نهایی است و گزارش تصریح شده تا آخر 
شهریورماه خدمت آقای خاتمی ارائه خواهد شد؛ 
ازاین رو می توان گفت کار انتخاباتی این شورا 
از  آخر شهریور الی اول مهر آغاز خواهد شد.« 
وی افزود: »متاسفانه در انتخابات گذشته بسیاری 
از دستورالعمل هایی که برای استان ها فرستاده 
می شد، انجام نشده و اغلب شهرستان ها خارج از 
دستورالعمل های شورا فعالیت کردند. به خاطر اینکه 
مشکلی برای انتخابات سال آینده پیش نیاید؛ توجه 
ویژه ای برای برطرف کردن این مشکالت داریم. 
امیدواریم این بار بتوانیم ساختار منظم تری داشته 
باشیم.« صوفی در ارتباط با اظهار نظر محمدرضا 
عارف مبنی بر کناره گیری از ریاست شورایعالی 
سیاستگذاری انتخاباتی اصالح طلبان گفت: »در 
جلسه ای که با آقای خاتمی داشتیم، آقای عارف 
اعالم کردند که ریاست شورا را برای سال آتی 
واگذار خواهند کرد و خواستند تا این فرصت را 
به کسی دیگری دهند. اما نظر آقای خاتمی متفاوت 
بود و تاکیدا از ایشان خواستند که ریاست شورا 
را بپذیرند. قرار بر آن شد که در نهایت در اولین 
جلسه بعدی شورا، رئیس و هیئت رئیسه انتخاب 
شوند.«  این فعال سیاسی اصالح طلب در پایان 
در ارتباط با اظهارنظری منتسب به وی مبنی بر 
مشخص شدن رئیس ستاد روحانی برای انتخابات 
سال آتی گفت: »من هم در اخبار شنیده ام که آقای 
نجفی به عنوان رئیس ستاد آقای روحانی فعالیت 
خواهند کرد اما موثقا از اینکه چنین اتفاقی افتاده 
باشد؛ خبر ندارم. تنها شنیده ایم که ایشان گزینه 
ریاست ستاد آقای روحانی برای انتخابات سال 

آینده هستند.«

آقای سخنگو از کوره دررفت
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری هفتگی خود در واکنش به سوال خبرنگار رویترز 
در خصوص گزارش موسسه علوم و امنیت بین الملل در مورد ایران، از کوره در رفت. پس از اینکه وی تاکید کرد: 
»اعضای کمیسیون مشترک ایران را در بخش هایی از مفاد توافق راهنمایی کردند و این راهنمایی تحت اجماع همه 
طرف های توافق بوده«؛ توسط خبرنگار رویترز  تحت فشار قرار گرفت. این خبرنگار به جان کربی گفت: »اجماع در 
ادبیات دیپلماتیک به این معناست که همه اعضا باید متفق القول باشند. حال این چه جور اجماعی بوده که همه اعضای 
کمیسیون مشترک برجام نسبت به مفاد آن سکوت کرده اند؟« جان کربی پاسخ داد: »همه اعضای کمیسیون 
مشترک متفق القول تصمیم گرفتند که بهتر است این مذاکرات و تصمیم ها مخفی باقی بماند یا به عبارتی 
همان اجماعی که شما گفتید.« او ادامه داد: »به من توهین نکن و سعی نکن آنجا بایستی و به من انگلیسی 
یاد بدهی؟ بیایید بزرگ شویم. در مذاکرات دیپلماتیک به ویژه در مذاکرات چندجانبه اینگونه 
تصمیمات محرمانه است، مگر اینکه همه احزاب به توافقی غیر از این برسند، بنابراین اعضای  

کمیسیون مشترک تصمیم گرفتند که این مسئله را مخفی نگه دارند.«

مرتضوی اختالس کرده یا تصرف غیرقانونی؟
وکیل مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی گفت که با اخذ آخرین دفاع از 
سعید مرتضوی، حکم پرونده ظرف مهلت قانونی صادر می شود. مصطفی ترک همدانی وکیل پس 
از پایان  جلسه دیروز دادگاه به خبرنگاران با ابراز رضایت از روند برگزاری دادگاه عنوان کرد: »فقط 
یک اختالف نظر با ریاست دادگاه در مورد تفهیم اتهام یا عناوین مجرمانه داشتیم که متهم مرتکب 
شده که وصف اتهامی تصرف غیر قانونی مدنظر ریاست دادگاه بود و ما نظرمان این بود که می 
تواند با عنوان مجرمانه اختالس آن را تلقی کند.« وی توضیح داد: »نظرمان این 
بود که مدیرعامل سابق تامین اجتماعی پول هایی را که به نمایندگان یا معاونت 
ریاست جمهوری یا کانون نخبگان عدل داده بود و گزارش کارشناس رسمی 
هم موید این مطلب بود، می توانست دارای این وصف باشد که به نفع خود یا 
دیگر برداشت کرده؛ ولی ریاست دادگاه نظرشان این بود که وی قصد تملک 

برای خودش را نداشته و این وصف اختالس را ندارد.«

مشکل جدید نماینده ای که در روز تصویب برجام گریست
سردار محمدحسین باقری، رییس ستادکل نیروهای مسلح، در حکمی علی اصغر زارعی را به پیشنهاد 
رییس سازمان پدافند غیرعامل، به عنوان جانشینی این سازمان منصوب کرد. زارعی از اعضای جبهه 
پایداری است که پیش از این به عنوان نماینده تهران در دوره های هشتم و نهم مجلس حضور داشت 
و از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس بود. اشک های زارعی در جریان تصویب برجام در مجلس 
نهم، یکی از مهمترین حواشی این دوره مجلس بود. در جریان بررسی جزییات طرح اقدام متقابل 
ایران در حاشیه بررسی طرح اجرای برجام در مجلس، علی اصغر زارعی به نحوه اداره 
جلسه توسط علی الریجانی اعتراض کرد و هنگامی که با بی توجهی رییس مجلس 
روبرو شد، برای دقایقی در گوشه ای از مجلس گریست و در نهایت به بخش 
اورژانس منتقل شد و تحت نظر پزشکان قرار گرفت. جانشینی دانشگاه امام 
حسین)ع(، ریاست بسیج اساتید کشور و فرماندهی جنگ های الکترونیک 

از دیگر سوابق زارعی است.

خبرسازان

مجلس

قالیباف باید 
به نمایندگان پاسخگو باشد

نماینده  رحیمی،  علیرضا 
پرونده  به  اشاره  با  تهران، 
عمومی  امالک  واگذاری 
از  برخی  به  پایتخت  شهر 
شهر  شورای  اعضای  و  شهرداری  مسئوالن 
تهران و تالش برخی نمایندگان برای اجرای طرح 
تحقیق وتفحص دراین باره گفت: »مورد مستند در 
این مسئله، گزارش مقدماتی سازمان بازرسی کل 
کشور بود و باید همچنان منتظر ارائه گزارش نهایی 
این سازمان باشیم و مهمتر اینکه منتظر باشیم تا 
شهرداری نسبت به ارائه این گزارش ها و اخبار 
منتشر شده، با شفافیت پاسخگو باشد.« وی تاکید 
کرد: »شهرداری تهران باید نسبت به سوال های 
نمایندگان مجلس؛ به ویژه در قبال پرسش های 
نمایندگان تهران پاسخگو باشد و پس از آن نیز 
گزارش سازمان بازرسی کل کشور مالک برخورد با 
شهرداری خواهد بود.« عضو فراکسیون امید افزود: 
»اگر شورای شهر تهران به وظایف قانونی خود عمل 
می کرد و از تحقیق وتفحص هایی که تا امروز داشتند، 
گزارشی شفاف به مردم ارائه می کردند،  قاعدتا در 
جهت دهی درست تحقیق وتفحص مجلس موثر 
بود. به نظر می رسد، به دلیل همین کم کاری شورای 
شهر تهران، تحقیق وتفحص مجلس تا حدودی با 
تحقیق وتفحص هایی که پیش از این در شورای شهر 
انجام شده، همپوشانی داشته باشد.« رحیمی یادآور 
شد: »اینکه به صورت مصداقی اعالم شود گروهی 
از مدیران شهرداری از رانت ها یا تخفیف هایی با 
مجوز یا بی مجوز بهره مند شده اند، فضای کشور 
را ملتهب کرده است. درصورتی که شخص آقای 
قالیباف روشنگری بهتر و بیشتری انجام می داد و 
به موقع با مردم و رسانه ها مواجه می شد، جلوی 
التهاب موجود در فضای سیاسی و رسانه ای جامعه 
گرفته می شد.« رحیمی درباره امکان ردصالحیت 
اعضای فعلی شورای شهر تهران درصورت اثبات 
تخلف های آنها نیز اعالم کرد: »قطعا درصورت 
اثبات این تخلف ها، مجلس مانع از حضور مجدد 
این افراد در انتخابات خواهد شد. درصورتی که 
شهرداری تهران مستنداتی ارائه کند که اعمال 
این تخفیف ها برای کارکنان قانونی بوده، به دلیل 
سوءمدیریت هایی که منجر به بروز چنین اقدام های 

نامتعارفی شده، باید با مسئوالن برخورد شود.«

اهمیت ویژه انتخابات شوراها
رئیس  عارف،  محمدرضا 
فراکسیون امید، هم در دیدار 
اعضای شورای فعاالن ادوار 
انتخابات تهران به انتخابات 
شوراها در اردیبهشت 9۶ اشاره کرد و گفت: 
»انتخابات شوراها اهمیت زیادی دارد و نباید 
پیروزی در انتخابات مجلس دهم موجب غرور 
باید در شوراهای شهر و  اصالح طلبان شود. 
و  سلیم النفس  متخصص،  انسان های  روستا 
پاکدست حضور داشته باشند و نقش نظارتی 
خود را به خوبی ایفا کنند و باعث جلوگیری از 
شکل گیری فسادهای گسترده   شوند و به مطالبات 
و خواسته های مردم در تحقق یک محیط آرام 
و امن و توسعه یافته برای زندگی پاسخ دهند.« 
وی با بیان اینکه »نباید با هر بهانه ای انسجام 
تشکیالتی اصالح طلبان را به هم زد«، خاطرنشان 
کرد: »متاسفانه گاهی در داخل جبهه اصالحات 
صداهایی شنیده می شود که دستاوردهای ارزشمند 
به دست آمده را تحت الشعاع قرار می دهد، باید 
مراقب بود از هرگونه تک روی و ترجیح منافع 
فردی و حزبی بر منافع گروهی و جریانی به 
شدت پرهیز کرد. گاهی حرف نزدن و سکوت 
کردن هنر است و می دانم کار سختی است و 
شخصا هم هزینه های آن را پرداخت کرده ام؛ اما 
معتقدم برای حفظ انسجام تشکیالتی باید در 

برخی موارد سکوت کرد.«

گزارش سیاسی روز

سخنرانی اخیر رئیس جمهور در جشنواره شهیدرجایی 
که در آن بر مقابله با ریشه های مفاسد اقتصادی به جای 
برخوردهای قضایی و امنیتی تاکید کرده بود؛ با واکنش های 
مختلفی در روزهای اخیر همراه شده است. مخالفان 
دولت با دامن زدن دوباره به بحث فیش های حقوقی و 
همزمان کمرنگ ساختن و به حاشیه بردن گزارش های 
منتشرشده درباره واگذاری امالک در شهرداری تهران، 
رئیس جمهور را متهم کرده اند که با طرح این مطلب به 
دنبال دفاع از مفسدین اقتصادی همسو با دولت است. 
اما در این میان، صادق زیباکالم، استاد علوم سیاسی 
دانشگاه تهران، در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی به 
ریشه های اصلی فساد در اقتصاد ایران پرداخت و دالیل 
مقابله با آزادسازی اقتصاد از سوی مخالفان اصالحات 
اقتصادی را تبیین کرد. در نامه زیباکالم خطاب به روحانی 
آمده است: »در آخرین سخنرانی تان برای چندمین بار 
به گونه ای بسیارقاطع سخن از ضرورت مبارزه با فساد به 
میان آوردید. با این تفاوت که برای نخستین بارضرورت 
ریشه یابی فساد رامطرح فرمودید و اینکه بدون پرداختن 
به اسباب وعلل عمیق تر بوجود آمدن فساد، نمی توان با 
صرف گرفتن، زدن و بستن امید چندانی به پیشرفت در 
از بین بردن آن داشت. هنوز سخنانتان در فضا بود که 
موضوع فساد در »صندوق فرهنگیان« مطرح شد وهنوز 
کم وکیف پرونده این مورد جدید فساد روشن نشده 
بودکه باز خبر فساد دیگری آمد. این بار پای شهرداری و 
برخی ازاعضاء شورای شهر به میان آمده بود. البته دراین 
فقره چون پای »خودی ها« در میان است سروصدایی که 
برای »فیش های حقوقی« به راه افتاد، اتفاق نخواهد افتاد و 
برعکس سعی خواهد شد تا موضوع جمع وجورشود.«

چرا مفاسد اقتصادی عمومیت دارد؟
زیباکالم در ادامه این نامه آورده است: »من فرضم برآن 
است که جنابعالی در خصوص معضل عظیم فساد صادق 
هستید و واقعا آنگونه که فرمودید به دنبال اسباب و 
علل بوجود آمدن و ریشه یابی آن هستید. تصور می کنم 
جنابعالی هم با بنده هم رای باشید که حجم مفاسد 
اقتصادی آنقدر در جامعه مان زیاد شده که کمتر هفته ای 
می گذرد که در آن خبر یک فساد اقتصادی جدید بیرون 
نیامده باشد. جوامع پیشرفته که جای خود را دارند، 
آیا در هیچ جامعه هم ردیف خودمان هم آمار مفاسد 
اقتصادی حتی نزدیک به آمار مفاسد اقتصادی در ایران 

می شود؟ جنابعالی باالترین خدمتی که در مبارزه با فساد 
می توانید بنمایید آن است که از جایگاه رئیس جمهور 
کشور این پرسش ابتدایی و ساده را مطرح فرمایید که »ما 
را چه می شود که اینقدر مفاسد اقتصادی در جامعه مان 
عمومیت پیدا کرده است؟«، آیا در ساختار ژنتیکی ما 
ایرانیان کمبودی وجود دارد که این همه تمایل به مفاسد 
اقتصادی در میانمان رواج دارد؟ یا به قول عباس میرزا 
به موسیو ژوبر فرانسوی در200 سال پیش: »درآبی که 
می نوشیم، درخاک مان یا درآفتابی که بر سرما می تابد 
عناصری وجوددارند« که ما ایرانیان را این همه متمایل 
به مفاسد اقتصادی می نمایند؟ آیا در کشورهای دیگر هم 
این همه دستگاه، سازمان، نهادهای مراقبتی، حفاظتی، 
حراستی، بازرسی، نظارتی، تعزیراتی، اطالعاتی، امنیتی 
و.... که در نظام ما برای کنترل و مراقبت تشکیل شده، 
وجوددارند؟ آیا در جوامع دیگر هم این همه دقت، 
وسواس، بررسی، موشکافی و رسیدگی های عقیدتی، 
سیاسی، اخالقی، اطالعاتی و امنیتی که ما درجریان 
انتصاب، انتخاب، استخدام و گزینش مدیران مان بکار 
می بریم، اساسا وجوددارند و اعمال می شوند؟ می دانیم 
که پاسخ به همه این پرسش ها منفی است. در جوامع 
دیگر نه این همه دستگاه های عریض وطویل مراقبتی، 
نظارتی و»مچ گیری« وجود دارند و نه این همه بررسی، 
دقت و مته به خشخاش گذاردن به هنگام استخدام 
یا عزل ونصب های مدیران و مسئولین شان صورت 
می گیرد؛ مع ذلک نه این همه فساد در جوامع شان وجود 
دارد و نه مدیران و مسئولین شان این همه مثل ما خطاکار 
و »کج دست« از آب درمی آیند. جناب دکتر روحانی 

بزرگوار! بزرگترین گامی که در جهت مبارزه با فساد و 
به قول خودتان »ریشه یابی« آن می توانید بردارید، طرح 
همین پرسش ساده است که »مارا چه می شود که این 
همه فساد در جامعه مان بوجود آمده؟« طرح این سوال 
باعث می شود که بجای رفتن بدنبال آدرس های بیهوده ای 
که یک عمر است در مبارزه با فساد به دنبال آنها رفته ایم 
همچون »ضرورت یک عزم واراده ملی )بمنظور مبارزه 
با فساد(«؛ »همکاری و هماهنگی میان سه قوه«؛ »برخورد 
قاطع و انقالبی با مفسدین )تا دیگران درس عبرت 
بگیرند(«؛ » وضع قوانین و اجرای مقررات سختگیرانه تر« 
و سایر راه حل های بی حاصل، برای یکبار هم که شده 
از خودمان بپرسیم که چرا در جوامع دیگر که نه این 
همه دستگاه های بگیر و ببند دارند، نه این همه اصرار 
می  ورزند که مدیران و مسئولین شان متدین و طرفدار 
نظام های شان باشند، نه جرمی بنام »مفسد فی االرض« 
دارند و نه کسی را به این اتهام تاکنون اعدام کرده اند، 
یک دهم و شاید یک صدم ما مفاسد اقتصادی ندارند؟ 
شاید اگرجنابعالی این پرسش را مطرح نمایید سرانجام 
موفق به این کشف بزرگ شویم که ریشه فساد نه در 
آب ایران است نه درخاک آن؛ نه ما ایرانی ها بیشتر از 
دیگران تمایل به فساد داریم و نه مشکل درتوطئه های 
دشمنان نظام است و نه درنبود قوانین و مقررات. مشکل 
درنظام اقتصادی بیمار، ناکارآمد و فاسد دولتی حاکم 
برکشورمان است. ظرف 250سالی که از انقالب صنعتی 
و شکل گرفتن اقتصاد آزاد می گذرد تا به امروز حتی 
محض نمونه یک اقصاد دولتی موفق نتوانسته ظاهر 
شود. اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتی حاکم بر ایران هم 

نخواهد توانست استثنایی بر این قاعده تاریخی شود. 
تنها محصول موفق اقتصاد دولتی ایران فساد و فساد 

و بازهم فساد بیشتر بوده است.«

جلوی هاشمی را هم گرفتند
زیباکالم در ادامه این نامه به مقابله با سیاست های 
دولت هاشمی رفسنجانی اشاره کرده و نوشته است: 
»بیست وهفت سال پیش جناب هاشمی رفسنجانی که 
قدرت و اقتدارشان بسی بیش ازجنابعالی می بود بعالوه 
مخالفین شان هم به همان نسبت ازمخالفین امروزی شما 
کم عده وعده تر می بودند، با یک عزم و اراده راسخی 
به سودای تخریب اقتصاد درمانده دولتی کشور )که 
آن روز یک صدم فساد امروزی هنوز در آن ظاهر 
نشده بود( وارد پاستور شدند. اما هنوز به نیمه راه 
ریاست جمهوری شان نرسیده بودند که مجبور شدند 
سودای اقتصاد آزاد آدام اسمیت را از سر به در کنند و 
به همان »سازندگی« بسنده نمایند. هنوز بعد از گذشت 
سه دهه ایشان متهم هستند که »نسخه بانک جهانی را 
می خواسته اند درکشور اجرا نمایند و الگوی توسعه شان 
این بوده که ایران را تبدیل به »ژاپن اسالمی« نمایند.« 
واقعا هم باورنکردنی نیست که کسی خواسته باشد 
چنین ضربه و لطمه ای به کشورش وارد کرده باشد و 
آن را تبدیل به ژاپن نماید. احتمال موفقیت جنابعالی 
در دست به گریبان شدن با ریشه های عمیق تر مفاسد 
اقتصادی و جایگزین نمودن اقتصاد فاسد دولتی ایران 
با اقتصاد آزاد آدام اسمیت یقینا و به طریق اولی از 
آقای  هاشمی رفسنجانی هم به مراتب کمتر می باشد. 
می ماند این پرسش که پس چرا می نویسم و امیدم به 
چیست؟ می نویسم چون امیدم به حضرت باریتعالی 
است. می نویسم تا جنابعالی را وادارنمایم تا مرتبه 
بعدی که در تلویزیون ظاهر شدید، به این پرسش 
مجبور شوید پاسخ دهید که چرا روزبه روز ما داریم 
بیشتر و بیشتر در فساد فرو می رویم؟ می نویسم تا شاید 
فردا روزی فرزندان مان توانستند گامی را که نسل ما 
نتوانست بردارد و نتوانستیم این بنای اقتصاد فاسد و 
ناکارآمد دولتی را از جای برکنیم و بر ویرانه های آن 
بنای اقتصاد مدرن و موفق آدام اسمیت را بنا نهیم 
تحقق ببخشند. می نویسم تا نسل های بعدی بدانند که 
اجدادشان آنقدر ایدئولوژیک زده بودند که اقتصاد آزاد 

و ژاپن شدن را ننگ وعار می پنداشتند.«

نامه سرگشاده و صریح صادق زیباکالم به رئیس جمهور: سؤال اصلی را مطرح کنید

چرا روزبه روز بیشتر در فساد فرو می رویم؟

شبکه خبری آمریکایی فاکس نیوز که به جناح نئوکان و تندروهای 
حزب جمهوریخواه گرایش دارد؛ در گزارشی درباره سامانه اس 300 
نوشت: »فردو پیش از استقرار سامانه دفاع موشکی اس 300 برای 
حمالت هوایی آمریکا و اسراییل هدفی دشوار بود و اگر ایران تعداد 
کافی از این سامانه را نصب کند؛ هواپیماهای رادارگریز آمریکا نیز در 
برابر آن آسیب پذیر خواهند بود.« فاکس نیوز در گزارشی که به قلم فرد 
فلیتز، معاون یک اتاق فکر امنیت ملی در آمریکا، بدون در نظر گرفتن 
حق دفاع کشورها از تاسیسات هسته ای و زیربنایی خود مدعی شد: 
»اگر ادعاهای کابینه اوباما مبنی بر اینکه توافق هسته ای ژوییه 2015 با 
ایران خطر برنامه هسته ای ایران را از بین برده است درست باشد، چرا 
ایران استحکامات دفاعی اش در این سایت هسته ای حساس را افزایش 
می دهد؟« فاکس نیوز در ادامه مدعی شد: »دو دلیل )برای نصب اس 300 
در فردو( وجود دارد، نخست توافق هسته ای یک فریب کاری است و 
دوم اینکه تهران آماده می شود تا آن )برجام( را کنار بگذارد. من در کتاب 
جدیدم با نام »بمب اوباما: فریبکاری خطرناک و فزآینده امنیت ملی« شرح 
دادم با اینکه برنامه جامع اقدام مشترک اجرایی می شود، چطور تهدید 
ناشی از توافق هسته ای ایران رشد خواهد کرد؟ زیرا ایران اجازه دارد 
تا به توسعه توانایی اش در تولید سوخت هسته ای از طریق غنی سازی 
اورانیوم، توسعه سانتریفیوژهای اورانیوم پیشرفته و اداره راکتور آب 
سنگین ادامه دهد.« این توافق همچنین به تحقیقات آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره فعالیت تسلیحات هسته ای گذشته ایران پایان داد؛ 
اگرچه گزارش ماه دسامبر 2015 آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم 
کرد این فعالیت ها دست کم تا سال 2009 ادامه داشته است.« نویسنده 

این گزارش مدعی شد: »نشانه های تازه ای از تقلب ایرانیان در توافق 
هسته ای وجود داشته است.« برای مثال، گزارش ماه ژوئن 201۶ سرویس 
اطالعاتی آلمان اعالم کرد: »در سال 2015 از سوی ایران تالش های 
زیادی صورت گرفته تا به طور پنهانی تکنولوژی های هسته ای را در 
آلمان به دست آورد و این که احتماال این فعالیت ها ادامه دارد.« افزون 
بر این طبق گزارش موسسه علوم و امنیت بین الملل، شرکت های ایرانی 
که برای تهیه و تدارک غیرقانونی مواد هسته ای و موشکی تحریم شده 
بودند اما توسط برجام از این تحریم ها معاف شدند، اکنون در تهیه 
و تدارک کاالها در چین بسیار فعال هستند. فاکس نیوز در استداللی 
واهی مدعی شد: »کسب و استقرار سامانه موشکی زمین به هوای اس 
300 برای دفاع از تاسیسات فردو آخرین نشانه ای است که ایران در 
نظر ندارد تا از برجام تبعیت کند.« این رسانه آمریکایی در حالی مدعی 
است که تاسیسات فردو به طور پنهانی و با نقض تعهدات هسته ای 
در زیر کوهی در نزدیک شهر قم ساخته شد و رهبران ایاالت متحده، 
بریتانیا و فرانسه در سپتامبر 2009 موجودیت آن را اعالم کردند که بر 
اساس گزارش  مقامات و نهادهای ذی ربط، ایران خود راسا نسبت به 
اعالم تاسیسات فردو به آژانس قبل از آنکه این موضوع رسانه  ای شود؛ 
اقدام کرده بود. عالوه بر این از آن جایی که ایران در مقطع تاسیس این 
سایت غنی سازی کد اصالحیه 3.1 ترتیبات فرعی را اجرا نمی کرد و 
باز از آنجایی که هنوز تا تزریق اورانیوم به سانتریفیوژها مدت زمان 
زیادی بیش از 180 روز باقی مانده بود؛ ایران به اطالع رسانی درباره 
این سایت غنی سازی به آژانس ملزم نبود. فردو پیش از این نیز برای 
حمالت هوایی ایاالت متحده و اسراییل هدفی دشوار بود و احتماال 

نابودی آن به چندین حمله توسط بمب های تخریب اهداف زیرزمینی 
بزرگ آمریکایی )بمب های نفوذکننده 15 تنی GBU- 5۷( نیاز خواهد 
 52-B 2 و بمب افکن های قدیمی-B داشت. فقط بمب افکن پنهان کار
می توانند این بمب ها را حمل کنند. گفته می شود هواپیمای پنهان کار 
ایاالت متحده از قبیل F ، 2-B-22 شکاری و F-35  می توانند از دید 
اس 300 پنهان بمانند اما اگر ایران سامانه اس 300 را به اندازه کافی 
نصب کند، این هواپیماها می توانند آسیب پذیر شوند. فاکس نیوز مدعی 
است: »رهبران ایران به نقض یا پایان دادن به برجام در یک دوره کوتاه یا 
میان مدت از طریق از سرگیری غنی سازی اورانیوم در فردو فکر می کنند 
و می خواهند تا از واکنش اسراییل از طریق حمالت هوایی جلوگیری و 
ایاالت متحده را از انجام چنین کاری منصرف کنند. چه زمانی ایران این 
کار را انجام خواهد داد؟ مسلما نه قبل از اینکه باراک اوباما دفترش را 
ترک کند زیرا تهران از استیصال کابینه اوباما استفاده می کند تا از میراث 
توافق هسته ای رئیس جمهور برای کسب امتیازات بیشتر از ایاالت متحده 
حمایت کند. رهبران ایران احتماال ریاست جمهوری هیالری کلینتون را 
به عنوان دوره سوم اوباما تلقی خواهند کرد و ممکن است به سرعت در 
جهت پایان دادن به برجام و از سرگیری غنی سازی اورانیوم در فردو 
اندکی پس از مراسم تحلیفش حرکت کنند. اگر دونالد ترامپ نیز در 
انتخابات پیروز شود، لحن سخت گیرانه اش در مذاکره دوباره برجام 
احتماال به پایان توافق منجر خواهد شد. اگرچه ایران ممکن است از 
واکنش نظامی ایاالت متحده ریاست جمهوری اوباما یا هیالری کلینتون 
در صورتی که غنی سازی را در فردو از سر بگیرد، ترسی نداشته باشد؛ 

اما این واکنش در دوره ریاست جمهوری ترامپ یکسان نخواهد بود.«

ادعای فاکس نیوز درباره دالیل استقرار سامانه موشکی اس 300 در مجاورت فردو

ایران به دنبال از سرگیری غنی سازی و مقابله با حمالت اسرائیل است!
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   عباد اهلل فتح اللهی، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر 
تهران با اشاره به بررسی میدانی و اولیه اجرای 
بسته های تشویقی جدی شهرداری تهران، از افزایش 
 صدور پروانه برای اخذ پروانه تجمیعی در مناطق 
22 گانه پایتخت خبر داد و گفت: »ارائه بسته های 
تشویقی جدید موجب شده هزینه ساخت وساز در 
بافت فرسوده تا 35 درصد کاهش یابد. ضمن آنکه در 
حال حاضر شاهد افزایش تمایل مالکان به تجمیع 
پالک ها در نوسازی خانه های فرسوده هستیم.« وی 
با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 200 هزار پالک 
مسکونی فرسوده، مصوب شورای عالی شهرسازی 
و معماری در پایتخت داریم، تصریح کرد: »طی یک 
دهه گذشته، 80 هکتار از سطح معابر موجود در 

بافت های فرسوده آزادسازی شده است.«

    علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت 
آموزش وپرورش از اختصاص 50 میلیارد تومان 
بودجه باهدف توسعه آموزش های پیش دبستانی 
خصوصا در مناطق محروم خبر داد و گفت: »از نکات 
برجسته پروژه مهر 95 می توان به استقرار پایه دهم 
ساماندهی، برنامه ریزی، چاپ کتب درسی جدید، 
رشد 18 درصدی در دوره پیش دبستانی، تجهیز 
هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش و همچنین 
ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در پایه دهم اشاره 

کرد.«

سازمان  رئیس  محسنی بندپی،  انوشیروان     
بهزیستی، از انجام رایگان آزمایش ژنتیک برای 
مددجویان بهزیستی و کمیته امداد خبر داد  و گفت: 
»در سه استان کشور طرح اجباری شدن آزمایش 
ژنتیک پیش از ازدواج را به صورت پایلوت اجرایی 
کردیم و مقررشده همزمان با اجرای برنامه ششم 
توسعه این طرح در سراسر کشور اجباری شود.« 
وی با ارائه آماری از تعداد مراکز فعال در حوزه 
آزمایش ژنتیک در سراسر کشور، اظهار کرد: »در 
حال حاضر 2۴0 مرکز ژنتیک با 2۴۷ تیم غربالگر به 
همراه 2 هزار و ۶00 پزشک در سراسر کشور کار 
آزمایش های ژنتیک را انجام داده و بیشتر این مراکز 

متعلق به بخش خصوصی هستند.«

    حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش 
آموزش کشور از آغاز ثبت نام برای پذیرش در 
دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای 
 دانشگاه جامع علمی کاربردی از روز چهارشنبه
 1۷ شهریورماه خبر داد و گفت: »ثبت نام برای شرکت 
در پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی 
حرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه 
جامع علمی کاربردی برای سال تحصیلی 9۶ - 95 در 
روز پنجشنبه 25 شهریورماه پایان می یابد« به گفته وی، 
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت 
اینترنتی انجام می شود، داوطلبان الزم است به وسیله 
کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت 
الکترونیکی آن ها فعال است با مراجعه به سایت 
 سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 230 هزار ریال 
)23 هزار تومان( به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به 
 دریافت اطالعات کارت اعتباری )شماره سریال

 12 رقمی( اقدام کنند.

۳۶ هزار نزاع در چهار ماه در تهران
از  تهران  استان  قانونی  پزشکی  کل  اداره 
ابتدای  از  تن  یک صد  و  هزار   3۶ مراجعه 
فروردین تا پایان تیرماه امسال به دلیل نزاع 
به مراکز پزشکی قانونی این استان خبر داد. 
شمار مراجعه کنندگان پزشکی قانونی استان 
تهران به دلیل نزاع در مدت مشابه سال گذشته 
)139۴( 3۶ هزار و 3۴3 تن بود که آمار امسال 
کاهش 0/۷ درصدی را نشان می دهد. از کل 
مراجعه کنندگان به دلیل آسیب های ناشی از 
 نزاع در چهار ماه 23 هزار و 59۴ تن مرد و
 12 هزار و 50۶ تن زن بودند. همچنین در تیرماه 
امسال هم آمار مراجعه کنندگان نزاع 1/۶ درصد 
به مدت مشابه سال گذشته  نسبت  افزایش 
به 9 هزار و ۷۶۶ مورد رسیده است. پزشکی 
قانونی به مراجعه کنندگان نزاع توصیه کرده 
است، ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه 
کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه 
مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص 
جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. 
برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص 
صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی 
قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی یا 

کالنتری الزامی است.
  

مصدومیت 51 نفر به دلیل وقوع سیل 
و طوفان

به  اشاره  با  نجات،  و  امداد  سازمان  رئیس 
مصدومیت 51 نفر به دلیل وقوع سیل و طوفان 
 در استان گلستان و مازندران، گفت: »بیش از 
11 هزار نفر در 152 شهر و روستا توسط 

نیروهای هالل احمر امدادرسانی شدند.«
گزارش  با  ارتباط  چرخساز  در  ناصر 
امدادرسانی در سیل و طوفان در ۴8 ساعت 
آذربایجان  اردبیل،  استان   5« گفت:  گذشته 
شرقی، سمنان، گلستان و مازندران متأثر از سیل 
و آب گرفتگی شده و 21 شهرستان هم گرفتار 

این حادثه هستند.«
داد:  ادامه  نجات  و  امداد  سازمان   رئیس 
»11 هزار و ۶5۷ نفر در 152 شهر و روستا 
امدادرسانی شدند و حدود ۴0 نفر از طریق برپایی 

10 دستگاه چادر اسکان اضطراری یافتند.«
چرخساز از مصدوم شدن 51 نفر به دلیل سیل و 
طوفان در این مدت خبر داد و اعالم کرد:  »۴8 نفر 
از مصدومان مربوط به استان مازندران و 3 نفر 
هم ساکن استان گلستان بوده اند همچنین ۷ نفر 

در این دو استان جان خود را ازدست داده اند.«
رئیس سازمان امداد و نجات ادامه بابیان اینکه 
5۷ واحد مسکونی از آب تخلیه شده و ۴ دستگاه 
خودرو هم از مسیر سیالب رهاسازی شده 
است،  گفت: »بیش از 1۴ هزار و ۷50 کیلوگرم 
نایلون جهت کمک به حادثه دیدگان توزیع شده 
و امدادرسانی همچنان در استان مازندران ادامه 

دارد.«
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  سپید: حدود 3 میلیون و 500 هزار ایرانی بین 
10 تا ۴9 سال قادر به خواندن و نوشتن نیستند و اگر 
این آمار را برای تمام سنین کشور، از کودک گرفته 
تا زنان و مردان مسن لحاظ کنیم، شمار بی سوادان 
ایرانی به 9 میلیون و 8۶0 هزار نفر می رسد. زنان 
و مردانی که با 32 حرف الفبای خط فارسی ناآشنا 
هستند و نمی توانند نام خود یا اعضای خانواده شان 
را روی کاغذ بنویسند و به نوعی از دنیای علم و 
دانش دورافتاده اند. بی سوادانی که بر اساس آمار 
سازمان نهضت سوادآموزی، سهم عمده شان را 
زنان تشکیل داد ه اند، حدود دوسوم که یا به دلیل نبود 
امکانات، محرومیت ها و محدودیت های مکانی و 
زمانی و مالی فرصت آموختن را نیافته اند یا عقاید 
سخت گیرانه و تعصب مآبانه که سواد را برای زنان 
امری بیهوده و گاه زیاده خواهی تلقی می کند. از 
همین رو است که با آغاز به کار سازمان سوادآموزی 
در دی ماه سال 1358 آن هم به فرمان حضرت امام 
خمینی )ره( تاکنون، نهضت آموزش خواندن و 
 نوشتن به افراد بزرگسال و کودکان بی سواد باالی

 ۶ سال در سراسر ایران، آغاز و با جدیت پیگیری 
آموزش وپرورش  حوزه  مسئوالن  چراکه  شده، 
بر این باورند قدرت خواندن با خود علم آموزی 
ارتقای  به  منجر  که  علم آموزی  دارد.  دنبال  به 
شاخص های کیفی زندگی و رعایت نکات بهداشتی 
و سالمتی می شود. از آنجایی که سهم زنان در 
بی سوادی ایران نسبت به مردان چشمگیرتر است 
آن هم در بین زنان روستایی و عشایر، درنتیجه 
بسیاری از کارشناسان بر این باورند، روند رعایت 
نکات بهداشتی در بین این جامعه باکمی  کندی 
مواجه است و چون زنان ارکان اصلی خانواده ها 
را تشکیل می دهند درنتیجه  این خانواده ها کمتر به 
نکات بهداشتی اهمیت می دهند و بیشتر در معرض 
بروز انواع بیماری ها هستند. از همین رو است که 
جدیدی  تشویقی  طرح های  اخیر  سال های  در 
برای افزایش سرانه سواد ایران تهیه و تدوین شده 
که نگاه ویژ ه ای به حوزه زنان دارند. طرح هایی که 
تنها هدفشان ارتقای آمار باسوادان کشور نیست و در 
تالش اند تا سطح سالمتی جامعه را ارتقا بخشند. به 
همین بهانه به سراغ خدیجه رسولی، مشاور رئیس 
سازمان نهضت سوادآموزی در حوزه زنان و خانواده 
رفتیم تا از وضعیت بی سوادی و آموزش هنر خواندن 

و نوشتن در میان زنان کشورمان باخبر شویم.
 گفته می شود در سال های قبل از انقالب اسالمی  
سهم زنانی که قادر به خواندن و نوشتن بودند 
همچون زمان حال، نسبت به جمعیت کل کشور 

اندک بوده است. آیا این آمارها صحت دارند؟
انقالب  از  پیش  موجود  آمارهای  مطابق  بلی، 
اسالمی، در سال 13۴5، بر اساس جمعیت ۶ سال به 
باال، نرخ باسوادی زنان 1۷/۴ درصد بوده درحالی که 
زنان حدود ۴0 درصد جمعیت آن سال ها را تشکیل 
می دادند. این آمار در سال 1355 به 35/5 درصد 
افزایش یافته و این روند رو به رشد به ترتیب در 

 سال های 13۶5 به 52/1 درصد، سال 13۷0 به
درصد،   ۷۴/2 به   13۷5 سال  درصد،   ۶۷/1  
سال 1385 به 80/3 درصد و در سال 90 نیز که 
با  در کشورمان  بی سوادی  نرخ  ارزیابی  آخرین 
 انجام سرشماری نفوس و مسکن انجام شده به 

82/1 درصد رسیده است.
این بدین معناست که در سال 1355 آمار زنان 
باسواد در مقایسه با مردانی که قادر به خواندن و 
 نوشتن بودند، 5/9 درصد بوده درحالی که زنان 
35 درصد جمعیت کشور را تشکیل داده بودند. 
حدود   1355 سال  در  مردان  جمعیت   یعنی 
2۴ درصد بیشتر از زنان فرصت تحصیل به دست 
آورده بوده است. فاصله آماری سواد مردان نسبت به 
زنان در سال 13۷5 نیز با کاهش چشمگیری همراه 
می شود و به حدود 10 درصد می رسد و این روند 
تا به امروز ادامه داشته و هرساله شاهد کاهش نرخ 
بی سوادی زنان و کاهش فاصله آماری سواد میان 

زنان و مردان هستیم.
 در سال های گذشته همواره یکی از کم بهره ترین 
اقشار جامعه در بحث آموزش خواندن و نوشتن، 
زنان روستایی و به ویژه زنان عشایر بود ه اند. آیا 
این زنان همچنان در صدر گروه های بی سوادی 

قرار دارند؟
در بحث زنان روستایی باید بگویم در قبل از 
انقالب در سال 1355 حدود 83 درصد این گروه 
بی سواد بودند که بعد از انقالب این آمار در سال 
13۷5 با کاهش 38 درصدی مواجه شد و در سال 
90 نیز بار دیگر با کاهش حدود 20 درصدی ثبت 
و گزارش شد. درست است که  این آمار در تمام 
سال های گذشته همواره رو به کاهش بوده، اما 
هنوز سهم قابل توجهی از بی سوادان کشور به زنان 
روستایی تعلق می یابد. مسئله مهمی که براساس 
آمارهای جهانی به ویژه سازمان جهانی بهداشت 
با سالمت و شاخص های بهداشت رابطه دوسویه 
دارد، چراکه دانش با خود ارتقای وضعیت کیفی 
زندگی را به دنبال دارد و بی سوادی، بیگانگی با 

علم و دانش.
نرخ  باالترین  عشایر  زنان  گفته شده  بارها   
بی سوادی کشور را دارند. چرا همیشه  این گروه از 
امکانات  نبود  و  محدودیت ها  قربانی  زنان 

شد ه اند؟
پراکندگی  و  محرومیت ها  دلیل  به  عشایر  زنان 
اسکان به ویژه در مناطق صعب العبور از باالترین 
میزان بی سوادی برخوردارند. ضمن آنکه هنوز 
برخی از زنان و دختران گرفتار تفکرات قومی 
 و قبیله ای و عشیر ه ای هستند و همین نگاه های 
متعصبانه نیز فرصت آموختن را از آنان می گیرد. 
البته معتقدم بازماندگی از تحصیل در بین زنان و 
حتی دختران جوان به دالیل گوناگون دیگری نیز 
ربط دارد همچون ضعف های نظام آموزشی، فقر 
اقتصادی، فقر اجتماعی و دسترسی به امکانات؛ 
با طراحی  اما آموزش وپرورش در تالش است 
بسته های آموزشی تشویقی همه شهروندان را به 
آموختن ترغیب کند تا در آینده نه چندان دور شاهد 
ریشه کنی بی سوادی در کشور باشیم، چراکه زیبند ه 
از جمعیت کشورش   ایران نیست هنوز بخشی 

گرفتار بی سوادی باشد.
  در سال های اخیر شاهد تغییر روش های سنتی 
دلیل  تغییرات  این  آیا  بود ه ایم.  سوادآموزی 

خاصی داشته است؟
ارائه  و  یادگیری  فرصت  گسترش  هم اکنون 
آموزش های برخوردار از کیفیت، در گروه هدف 
10 تا ۴9 سال نهضت سوادآموزی، با اولویت قرار 
دادن مناطق محروم و افراد آسیب پذیر، با مشکالت 
ویژ ه ای مواجه است. به طوری که در اوایل انقالب 
نرخ بی سوادی در کشور باال بود اما پراکندگی 
افراد در کمترین حد ممکن قرار داشت اما امروز 
شاهد آن هستیم که نرخ بی سوادی به کمترین 
میزان رسیده اما افراد بی سواد به صورت پراکنده 
در کشور زندگی می کنند. از همین رو در 3 سال 
اخیر روند آموزش از شیوه برگزاری کالس های 
آموزشی همگانی به آموزش فردبه فرد تغییر کرده و 

روش آموزش نیز از کالس محوری به فراگیر محور 
یا فرد محور تغییر شکل داده است.

  تاکنون چه تعداد از بی سوادان کشور تحت 
پوشش آموزش فراگیر محور به صورت چهره به 

چهره توان خواندن و نوشتن کسب کرد ه اند؟
بر اساس آمارها در سال گذشته 35۷ هزار نفر 
درمجموع دوره های سوادآموزی تحت آموزش 
 قرارگرفته اند که 81 درصد به زنان تعلق یافته و

 19 درصد به مردان. ضمن آنکه این طرح در سال 
 1392 نیز حدود ۶2 درصد در مناطق روستایی و

 3۷ درصد در مناطق شهری به اجرا درآمده است.
  وقتی حرف از بی سوادی زده می شود در بیشتر 
دچار  که  استان هایی  سمت  به  نگاه ها  مواقع 
محرومیت نسبی هستند دوخته می شود. آیا این 

گفته ها صحت دارد؟
بلی، کامال. در خصوص ناتوانی زنان در خواندن 
و  سیستان  استان های  که  بگویم  باید  نوشتن  و 
بلوچستان، آذربایجان غربی و خوزستان دارای 
بیشترین آمار بی سوادی اند اما این مهم را نیز باید 
در نظر بگیریم که شتاب آماری این استان ها در 
حتی  و  است  چشمگیر  بی سوادی  آمار   کاهش 

دو برابر سایر استان هاست.
 به نظر شما علت ریشه کن نشدن بی سوادی زنان 
چه  در  باید  را  گذشته  سال   35 در  ایرانی 

شاخص هایی علت یابی کنیم؟
اینکه چرا هنوز نهضت سوادآموزی به طورکلی 
نتوانسته بی سوادی را ریشه کن کند باید بگویم 
نشدن  محدود  کم،  سنین  در  کودکان  اشتغال 
موانع، حاشیه نشینی، بد سرپرستی یا بی سرپرستی 
سوی  از  افراد  نبودن  قابل شناسایی  خانواده ها، 
نهضت سوادآموزی و پراکندگی سکنی گزینی، 
ممانعت خانواده ها از حضور افراد به ویژه زنان 
خانه دار در کالس های درس، تعصبات قومی و 
و  مآبانه  متعصب  خرده فرهنگ های  و  قبیله ای 
حتی ناکارآمدی روش های جذب ازجمله دالیلی 

هستند که مانع باسواد شدن زنان بوده است.

 
اخبــار 

گونههایحياتوحشاستانتهراندرمعرضخطرانقراض
رئیس اداره کل نظارت بر حیات وحش استان تهران بابیان اینکه تغییری در آمار حیات وحش استان 
تهران ایجاد نشده است، گفت: »با توجه به فشاری که روی گونه های حیات وحش استان تهران است 
خطر انقراض برای برخی از آن ها وجود دارد.« محمد کرمی بابیان اینکه وضعیت حیات وحش استان 
تهران از سال گذشته تاکنون تغییر چندانی نداشته است، تصریح کرد: »همان  گونه هایی که در گذشته 
گونه هایی از حیات وحش استان تهران در معرض خطر انقراض بودند امروز نیز در همان شرایط 
قرار دارند و اقدامات حمایتی در دستور کار قرار دارد.« وی ادامه داد: »بحث حمایت از حیات وحش 
و اجرایی کردن طرح های مدیریت مناطق همواره وجود دارد نیروهای حفاظتی و یگان حفاظتی را 
همیشه داریم و باید تعداد آن ها را ارتقا بدهیم.« رئیس اداره کل نظارت بر حیات وحش استان تهران 
افزود: »پلنگ یکی از گونه های در خطر انقراض استان تهران است، گربه پاالس و یوزپلنگ منطقه 
کویر استان تهران از دیگر گونه های در خطر انقراض حیات وحش استان تهران محسوب می شوند که 

اسامی خود را در لیست خطر انقراض استان تهران به ثبت رسانده اند.«

برخوردبا19هزارقاچاقچیدر۵ماهنخستسالجاری
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بابیان اینکه در پنج ماه ابتدایی امسال با 19 هزار قاچاقچی خرد 
و کالن برخورد کردیم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است، 
گفت: »سازمان تعزیرات با تخلفات حوزه قاچاق، بهداشت و درمان، کم فروشی و احتکار برخورد 
می کند و قوه قضائیه هم وظیفه برخورد با جرائم را دارد و ما در بحث برخورد با قاچاق به اهداف 
خود دست یافته ایم.« علیرضا جمشیدی با اشاره به اینکه در پنج ماه ابتدایی امسال در بحث برخورد 
با پرونده های مهم و ملی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 51 درصد افزایش برخورد داشته ایم و 
سمت وسوی تعزیرات به سمت پرونده های کالن رفته است، تصریح کرد: »متوسط زمان رسیدگی 
به پرونده ها در سال گذشته ۴۷ روز بود که هم اکنون به 35 روز رسیده است و اگر تا پایان سال آن را به 
30 روز برسانیم به استانداردها دست یافته ایم.« رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه 2۶ 
درصد میزان جرائم قاچاقچیان در این مدت افزایش پیداکرده است، افزود: »در پنج ماه ابتدایی سال 
گذشته 18۶ میلیارد تومان جریمه کردیم که در مدت مشابه امسال به 23۶ میلیارد تومان رسیده است.« 

وضعيتنامطلوبنمراتمدارسغيردولتی
رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش وپرورش بابیان اینکه وضعیت نمرات مدارس غیردولتی در 
برخی مناطق خوب است، گفت: »به طورمعمول در تمام مناطق کشور مدارس آخر جدول هم مدارس 
غیردولتی هستند و نتایج مطلوبی کسب نمی کنند.« عبدالرسول عمادی با اعالم اینکه نتایج امتحانات را در 
سه سال اخیر موردبررسی قرار داده ایم و مشخص شد وضعیت مدارس غیردولتی مطلوب نیست، افزود: 
»مدارس غیردولتی در برخی مناطق در باالی جدول میانگین نمرات هستند و وضعیت نمراتشان خوب است 
که البته تعدادشان اندک است؛ اما معموال در تمام مناطق کشور مدارس آخر جدول مدارس غیردولتی هستند. 
به این معنا که در مقابل مدارس غیردولتی باکیفیت خوب، بسیاری مدارس غیردولتی ما نتایج مطلوبی کسب 
نمی کنند و از مدارس عادی هم پایین تر هستند که باید به آن توجه شود.« رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت 
آموزش وپرورش درباره احتساب سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور سراسری 9۶ اظهار کرد: »میزان 
 تأثیر نمرات دانش آموزان در کنکور سراسری سال 95، برای سوم متوسطه 25 درصد و برای پیش دانشگاهی

 5 درصد بود، درواقع شاهد تأثیر مثبت 30 درصدی سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور بودیم.«
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 مرتضی فارسی

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران گفت: 
»مشکل قانون فعلی پیش فروش مسکن را به رؤسای 
کمیسیون مرتبط مجلس و رئیس جمهور اطالع رسانی  
و اعالم کردیم قانون پیش فروش ساختمان مصوبه 
سال 89 و آئین نامه اجرایی آن که در سال 93 نوشته 

شد،  ناقص است و تأمین کننده نیاز مردم نیست.«
و  پیش فروش  موضوع  درباره  عقبایی  حسام 
پیش خرید امالک، اظهار کرد:  »موضوع پیش فروش 
کمافی سابق مشکل الینحل در حوزه اقتصاد  و فروش 
مسکن در کشور است.« وی ادامه داد: »مشکل قانون 
فعلی پیش فروش مسکن را به رؤسای کمیسیون مرتبط 
مجلس، رئیس جمهور و رئیس مجلس اطالع رسانی  
و اعالم کردیم قانون پیش فروش ساختمان مصوبه 
سال 1389 و آئین نامه اجرایی آن که در سال 1393 
نوشته شد،  ناقص است و تأمین کننده نیاز مردم نیست.«
رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران ادامه 
داد: »امکان انجام پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی 
وجود ندارد. شروط اجباری تنظیم سند پیش فروش 
 در اسناد رسمی داشتن شناسنامه فنی و احداث است؛ 
فنی  شناسنامه  کشور  ساختمان های  درصد   99/9
ساختمان ندارند،  بنابر این زیرساخت اجرایی شدن 
این قانون را نداریم.« وی اظهار کرد: »در 12 روز 
اول شهریور در تهران 109 قرارداد پیش فروش و در 
کشور 374 قرارداد پیش فروش داشتیم که در مرداد 
95 در تهران این رقم 298 قرارداد پیش فروش بود.«

عقبایی اظهار کرد: »همچنین در مرداد امسال در 
سطح کشور 1187 قرارداد پیش فروش داشتیم و این 
نشان می دهد مردم در این باره کار خود را انجام 
می دهند. آیا بر اساس قانون جدید باید برای همه 

این ها کیفرخواست صادر شود؟«
رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران گفت: 
»اگر جوانب حقوقی پیش فروش و پیش خرید رعایت 
نشود نوعی تهدید است و مشکل ساز خواهد شد.«

عقبایی گفت: »امروز پیش فروش قفل شده است و 
این بن بستی برای خروج مسکن از رکود است، مجلس 

و کمیسیون عمران باید نسبت به اصالح پیش فروش 
در قالب طرح ورود کنند تا ضریب امنیت معامالت 
باال رود و خروج مسکن از رکود رخ دهد.«  عقبایی 
گفت: »در تیر ماه امسال 282 قرارداد پیش فروش در 
تهران داشتیم که این رقم در ماه مذکور در کشور  
1110 قرارداد بود.« وی گفت: »قباًل 35 تا 40 درصد 
معامالت مسکن به پیش فروش اختصاص داشت و 
در مرداد ماه رشد نسبی معامالت مسکن در تهران را 
شاهد بودیم. « رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک 
تهران گفت: »در مرداد امسال 18 هزار و 699 قرارداد 
خرید و فروش، 22 هزار و 882 قرارداد اجاره و 
جمعا در کل 42 هزار و 119 قرارداد در سطح شهر 
تهران داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
18 درصدی و نسبت به تیر ماه نیز رشد داشته ایم.«

وی با بیان اینکه این روند در تهران صعودی 
 است،  گفت: »میزان معامالت در 3 ماه اخیر رشد 
20 درصدی دارد و پیش بینی می کنیم در نیمه دوم سال 
95 شاهد افزایش حجم معامالت باشیم و پیش بینی 

نرخ های جهشی را نداده ایم.« 
عقبایی اظهار کرد:  »در کل رشد معامالت مسکن 
در کشور در مرداد 95 سیر نزولی داشت که در این 
ماه 59 هزار و 986 قرارداد خرید و فروش کشوری 
داشتیم که در سال 94 این رقم 90 هزار و 470 قرارداد 

بود و حجم معامالت خرید و فروش 80 درصد در 
سال 95 نسبت به 94 کاهش یافت.«

وی با اشاره به اینکه از سال 92 رکود سنگینی در 
بخش مسکن داریم،  گفت: »در عین حال در این سه 
سال شاهد افزایش قیمت توسط مالکان بودیم اما در 
خرداد ماه امسال بازار پس زد و مالکان به نرخ های 

قبلی برگشتند.«
رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران افزود: 
»قیمت خرید و فروش مسکن در سال 95 نسبت 
به سال 92 نه تنها تغییر نداشته که در برخی شرایط 
کاهش هم داشته است.« وی اظهار کرد: »تناسب بین 
عرضه و تقاضا وجود ندارد و تا پایان سال ثبات 
نسبی در حوزه خرید و فروش حاکم خواهد بود.«

عقبایی با انتقاد از عملکرد شهرداری تهران در مواجه 
با برخی بنگاه های مشاور امالک گفت: »صدور پروانه 
کسب برای اماکن با کاربری اداری بالمانع است که این 
قانون مصوبه سال 82 بوده و در سال 92 بدون تغییر 
به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان می رسد.«
وی ادامه داد:  »از سال 1382 در سطح شهر تهران 
برای 3500 واحد مشاور امالک پروانه کسب صادر 
کردیم که در محل های اداری صادر شده است اما 
برخی مناطق شهرداری تهران مانع فعالیت واحد صنفی 
دارای پروانه کسب می شوند که در این راستا مکاتباتی 

به قالیباف و شورای شهر داشته ایم اما هنوز مشکل حل 
نشده است.« رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک 
تهران تأکید کرد: »درآمد شهرداری و صدور پروانه 
ساختمان در شهر تهران کاهش یافته که نباید همکاران 

ما تاوان دهند.«
وی افزود: »شهرداری می خواهد این پروانه اداری 
مشاوران امالک به سند تجاری تبدیل شود که هزینه 
تغییر کاربری اداری به تجاری سنگین است و موجب 
بیکاری همکاران ما شده است.« وی افزود: »مشکل 
کلیدی دیگر صنف مشاوران امالک، پرداخت مالیات 
ارزش افزوده است. ما موافق فرار مالیاتی نیستیم اما 
اخذ مالیات از مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای 
ما منطقی نیست ، ضمن آنکه مالیات های مشاغل مشاوره 
امالک در شهرهای بزرگ چند ده برابر شده است.«

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران با انتقاد 
از رفتار مغرضانه برخی متولیان مالیاتی گفت: »وقتی 
فردی خانه ای را می فروشد یا اجاره می دهد مشمول 
مالیات بر ارزش افزوده است در حالی که مالیات بر 
اموال غیرمنقول و خدمات اموال غیرمنقول از شمول 
مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند اما سازمان های 
مالیاتی خدمات ما را از محل پرداخت ارزش افزوده 
محاسبه می کنند و مشاوران امالک هم این رقم را از 
مردم دریافت می کنند و در واقع به مردم فشار می آید 

و ما فقط مسئول اخذ مالیات شده ایم.«
وی افزود :  »مشکل دیگری که وجود دارد این است 
که اگر مشاور امالکی در سال 100 میلیون تومان درآمد 
داشته باشد باید 9 میلیون مالیات ارزش افزوده بدهد در 
 حالی که 30 میلیون تومان از وی می گیرند که شامل 
9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد جریمه و 

9 درصد عوارض است.«
تهران  امالک  مشاوران  صنف  اتحادیه  رئیس 
همچنین درباره ورود مشاوران امالک به خرید و 
فروش مسکن مهر گفت: »بر اساس قانون تجارت، 
قانون دالالن و نظام امور صنفی مشاوران امالک حق 
تنظیم خرید و فروش صلح  و هبه در همه نقاط کشور 
را دارند و مناطق آزاد و شهرهای جدید نمی توانند 

مانع این کار شوند.«

نیم نگاه اخبارکوتاه
بازار مرغ در خط تعادل 

قیمت گوشت مرغ طی ماه های اخیر روند 
از قیمت منطقی اعالمی  افزایشی داشت و 
اینکه  تا  کرد  عبور  هم  کشاورزی  وزارت 
مسئوالن این وزارتخانه تصمیم  به توزیع مرغ 
منجمد دولتی برای تنظیم بازار گرفتند و به گفته 
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گرچه 
بازار این محصول در خط تعادل قرار دارد اما 
تا رسیدن به قیمت منطقی، توزیع مرغ منجمد 

ادامه می یابد.
 بازار گوشت مرغ که پارسال روند تقریبا 
ماه های  را پشت سر گذاشت طی  ثباتی  با 
به  مواجه شد؛  بسیاری  نوسانات  با  گذشته 
در  تازه  مرغ  کیلوگرم  هر  قیمت  طوری که 
بازار مصرف تا حدود 8500 رسید و در این 
میان تولیدکنندگان و مسئوالن دالیل مختلفی 
از جمله کاهش جوجه ریزی ناشی از زیان 
مرغداران در ماه های قبل و افزایش تقاضای 
بازار مصرف برای این نوسانات مطرح کردند.

علیرضا ولی اظهار کرد: »توزیع گوشت مرغ 
منجمد هیچ گاه متوقف نمی شود و همواره در 
فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود اما اگر 
قیمت گوشت مرغ در منطقه ای رو به کاهش 
رود و به قیمت منطقی برسد عرضه متوقف 
می شود.« وی با بیان اینکه سیاست تنظیم بازاری 
وزارت جهاد کشاورزی به گونه ای است که به 
محض افزایش قیمت گوشت مرغ و جهشی 
این محصول به صورت  بازار عرضه  شدن 
منجمد در بازار آغاز می شود، افزود: »هم اکنون 
قیمت گوشت مرغ در بازار در خط تعادل قرار 
دارد و به کیلویی 7200 تا 7500 تومان رسیده 
است اما عرضه گوشت مرغ منجمد در بازار 
متوقف نشده و به صورت مقطعی کاهش پیدا 
کرده است.« البته پیش از این نیز محمدعلی 
کمالی سروستانی،  مدیرعامل اتحادیه سراسری 
مرغداران مدعی شده بود که بازار گوشت مرغ 
در بازار به قیمت منطقی رسیده و عامل گرانی 
این محصول پروتئینی استراتژیک داللی عده ای 
سودجو در بازار و کاهش مقطعی جوجه ریزی 

ناشی از گرمای تابستان است.

 با اعالم نتایج شمارش آرای انتخابات اتاق 
ایران، غالمحسین شافعی با کسب اکثریت 
به عنوان  نمایندگان،  هیات  اعضای  آرای 
دهمین رییس، بر کرسی ریاست پارلمان 

بخش خصوصی تکیه زد.
  رییس سازمان اموال تملیکی از وجود 
137دستگاه خودروی متروکه خبر داد و 
گفت: »در مرحله اول 28 دستگاه پورشه 
به کشورهای مبدا صادرات مجدد می شود.«

  بر خالف اینکه وزارت نیرو تسهیالت 
متعددی را برای بخش خصوصی فراهم کرده 
و بارها مسووالن این وزارتخانه اعالم کردند 
که هیچ تفاوتی بین بخش خصوصی داخلی 
و خارجی قائل نیستند اما بخش خصوصی 
داخلی به دلیل بدقولی های وزارت نیرو و 
طلب زیاد تمایلی به سرمایه گذاری ندارد.

  علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه 
کسب  وجود  با  می گوید،   اجتماعی 
750 میلیارد دالر درآمد در 8 سال فعالیت 
دولت های نهم و دهم، حاشیه نشینی به جا 

مانده و فقر مهار نشده است.
 فدراسیون صنعت نفت در نامه ای به رییس 
مجلس شورای اسالمی حمایت مجلس را 
از قراردادهای جدید نفتی خواستار شد و 
قراردادهای  اجرای  و  »تحقق  کرد:  اعالم 
جدید نفتی ایران زمینه شکستن سد رکود 

اقتصادی را در کشور فراهم کرده است.«
سازمان  مدیرعامل  دلیری،  امین   
جمع آوری و فروش اموال تملیکی می گوید، 
گذشته  سال  در  قاچاق  کاالهای   ارزش 
 15/5 میلیارد دالر برآورد شده است و فقط 
پنجاه و هشت صدم درصد)0/58( آنها برای 
امحا یا فروش در اختیار این سازمان قرار گرفت.

 علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه 
ریال  میلیارد  واریز 49  از  ایران  صادرات 
یارانه سود به حساب صادرکنندگان خبر 
داد و گفت: »بقیه مبالغ پس از تایید سازمان 
به حساب صادرکنندگان  تجارت  توسعه 

واریز می شود.«

لزومورودمجلسبهاصالحقانونپیشفروشمسکندرقالبطرح

بن بست سرراه خروج مسکن از رکود



مه ان ز و ر 8
شماره 880  15 شهریور 1395

رضا شیاری در گفت و گو با  سپید
67 درصد پسران و 72 درصد دختران کمبود 

ویتامینD دارند

رضا شیاری، فوق تخصص روماتولوژی کودکان و 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
معتقد است آنچه از آن به عنوان افزایش راشیتیسم در 
کشور یاد می شود، درواقع کمبود ویتامینD است که 
در اغلب کشورهای دنیا نیز وجود دارد و برای حل این 

مسئله باید سیاستگذاری های کالن موردتوجه قرار بگیرد.
سپید: گفته شده است درصد باالیی از کودکان تهرانی دچار راشیتیسم 

هستند، دلیل افزایش این بیماری را چه مسائلی می دانید؟
دو نوع راشیتیسم وجود دارد، یک نوع راشیتیسم که نوعی بیماری است و 
یک نوع هم کمبود ویتامینD است که دو آیتم متفاوت هستند. ممکن است 
فرد دچار کمبود ویتامینD باشد و متعاقب آن دچار بیماری راشیتیسم شود. 
مطالعه ای که ما در مورد کمبود ویتامینD در ایران در افراد زیر 16 سال 
 Dانجام داده ایم، در 67 درصد پسران و 72 درصد دختران کمبود ویتامین
وجود داشته است اما کمبود شدید ویتامینD تنها در حدود 15 درصد موارد 
بوده است. این کمبود ویتامینD می تواند نشان دهنده رژیم غذایی نامناسب 
در کشور ما باشد. ویتامینD در ماهی و روغن زیتون وجود دارد که طبخ 
ماهی ما نیز دچار مشکل است، چون اغلب ماهی سرخ شده و کمتر کبابی 
می شود. مصرف روغن زیتون نیز در کشور پایین است، بنابراین ما با کمبود 

ویتامینD در رژیم غذایی مواجه هستیم.
سپید: برای حل مسئله کمبود ویتامینD باید چه اقداماتی انجام داد؟

در برخی از نواحی ایران نیز بنا به دالیلی در رسپتورها مشکل داریم و جذب 
ویتامینD مختل است. در بسیاری  از کشورهای دنیا نیز همین مشکل وجود 
دارد و ویتامین در را در رژیم غذایی خود قرار می دهند. در بسیاری از کشورهای 
اسکاندیناوی روزانه هزار واحد ویتامینD را خانواده ها استفاده می کنند. اخیرا 
طرحی با دکتر سیاری در وزارت بهداشت  در همین زمینه داشتیم که مقدار 
ویتامینD را بر اساس جمعیت و سن تعریف کنیم. در حال حاضر نیز به 
کودکان در مدارس ویتامینD داده می شود، اما من با این ادعا که راشیتیسم 
در تهران درصد باالیی دارد موافق نیستم. ما درصد باالی راشیتیسم نداریم 

اما کمبود ویتامینD وجود دارد که هم علت تغذیه ای و هم نژادی دارد.
سپید: برای جبران کمبود ویتامینD می توان از چه سیاست عمومی 

استفاده کرد؟
این که از چه روشی برای تأمین ویتامینD استفاده شود بستگی به سیاستگذاری ها 
دارد. در بسیاری از کشورها پرل های 1000 واحدی استفاده می شود اما در 
کشور ما همه پرل ها 50 هزار واحدی است. وقتی که نمی توانیم پرل 1000 
واحدی داشته باشیم مجبور می شویم برای پرل 50 هزار واحدی برنامه ریزی 
کنیم. در حال حاضر اما پرل های ویتامینD به صورت مکمل های 400 واحدی 
و 4 هزار واحدی نیز وجود دارد که قابل استفاده هستند. بااین حال بسیار خوب 
است که به رژیم غذایی ما ویتامینD اضافه شود. برای مثال یکی از موادی که 
جمعیت زیادی از آن استفاده می کنند، شیر است. ما می توانیم به شیر ویتامین
D اضافه کنیم. نان و غالت هم از جمله موادی هستند که می توان به آنها  
ویتامینD اضافه کرد. حتی می توانیم به مردم آموزش دهیم که در بسیاری 
از موارد طبخ غذا را با روغن زیتون انجام دهند. روغن زیتون حاوی مقدار 
قابل توجهی ویتامینD است. ما باید به مردم آموزش بدهیم که دو وعده در 
هفته از ماهی استفاده کنند، آن هم ماهی که با استفاده از روش صحیح طبخ شود.

سپید: آیا آلودگی هوا نیز در افزایش راشیتیسم در میان کوکان تهرانی 
تأثیرگذار است؟

آنچه که با عنوان افزایش راشیتیسم در کودکان تهرانی از آن یادشده است 
 درواقع کمبود ویتامینD است. راشیتیسم عالمت دارد و معموالً در کودکان زیر 
2 سال ایجاد می شود. گاهی کمبود ویتامینD در سنین باالتر مانند نوجوانان و 
زنان جوان نیز دیده می شود. ما باید از وادی راشیتیسم خارج شده و از کمبود 
ویتامینD صحبت کنیم. اما درباره اینکه آیا آلودگی هوا تأثیرگذار است؟ باید 
گفت چراکه نه، آیا پوشش بیش از اندازه ای که ما داریم تأثیرگذار است؟ 
بله، همه این مسائل تأثیرگذار بوده و بدون تأثیر نیست. اما در بسیاری از 
کشورهای دنیا هم که این مسائل وجود ندارد، بازهم این نوع کمبودها دیده 

غنی سازی با ویتامینD در دولت نهم به فراموشی می شود و این مسئله ای جهانی است.
سپرده شده است

ربابه شیخ االسالم، متخصص اپیدمیولوژی 
تغذیه در گفت وگو با »سپید« درباره کمبود 
ویتامینD در ایران می گوید: »کمبود ویتامین 
D از سال های گذشته در برخی از مناطق 
ایران بسیار شایع بود مانند آذربایجان شرقی 
و اردبیل و گزارش های بسیاری درباره راشیتیسم کودکان نیز 
از این مناطق داشتیم. یکی از دالیل آن نیز کمبود ویتامین D به 
دلیل سردی هوا در این مناطق بود که کودکان را می پوشاندند. 
حتی 30 سال پیش نیز آمارهای باالیی از راشیتیسم کودکان در 
این مناطق وجود داشت، اما بعدها و در سال 82 بررسی کشوری 
درباره ریزمغذی ها در کشور انجام شد که یکی از ویتامین هایی 

 D که در این بررسی مورد اندازه گیری قرار گرفت ویتامین
بود که در تهران و در زنان باردار این ویتامین را مورد آزمایش 
قراردادیم و متأسفانه در شهرهای بزرگ بیش از 60 درصد 
مادران باردار دچار کمبود ویتامین D بودند. پیش از آن نیز ما 
به  دلیل شایع بودن کمبود ویتامین D در سال 1383 بنا بود 
که روغن خوراکی مایع را با ویتامین D غنی کنیم. چون وقتی 
میزان کمبود یک ویتامین D کشور افزایش زیادی داشته باشد، 
می توان یک ماده غذایی را با آن ویتامین غنی کرد اما باید ماده 
غذایی که برای غنی کردن در نظر گرفته می شود ویژگی های 
خاصی داشته باشد. باید همه مردم بتوانند آن را مصرف کنند، 
جزو رژیم غذایی روزانه مردم باشد و حداکثر مصرف آن ماده 
نیز خطری ازنظر دریافت ویتامین برای مردم نداشته باشد. به 
همین دلیل است که در بسیاری از کشورها نان به عنوان غذایی 
اصلی یا روغن و شیر حامل های غنی سازی خوبی هستند و 

مورداستفاده قرار می گیرند.«
شیخ االسالم با بیان اینکه  در سال 83 کمیته کشوری کاهش 
ویتامین D یا غنی سازی روغن تشکیل شده است، می گوید: »این 
کمیته در حدود یک سال کار تحقیقاتی انجام داد و نتیجه نهایی 
این بود که روغن را به صورت پایلوت ابتدا در آذربایجان شرقی 
و اردبیل غنی کنیم و پس از دریافت نتایج آن و در صورتی که 
طرح مشکلی داشت، آن را مرتفع کنیم. متأسفانه آغاز برنامه با 
تعویض دولت همراه شد. در دولت هشتم وزیر از اجرای این 
طرح رضایت داشت اما بعد از تغییر دولت و وزیر بهداشت 
گروهی که در دولت بعد به وزارت بهداشت آمدند، اعتقاد 
داشتند که وزارتخانه کاری انجام نداده است و از اجرای این 
برنامه ها جلوگیری کردند و حتی غنی سازی های گذشته را هم 
که روی نان انجام می شد تا حدودی متوقف کردند و ما نتوانستیم 
این برنامه را اجرا کنیم، اما حاال هم دیر نشده است و تجویز 
کپسول ویتامین D برای همه افراد کافی نیست و درواقع قابل 
انجام نیست و هیچ کشوری در دنیا نمی گوید همه مردم کپسول 
یا دارو را روزانه مصرف کنند. ما با غنی کردن مواد غذایی از 
ویتامین D می توانیم بدون اینکه با مشکلی روبه رو شویم این 
ماده مغذی را به مردم برسانیم. می توانیم دستور غنی کردن 
شیر و لبنیات با ویتامین D را به تمامی کارخانه ها بدهیم. در 
گذشته نیز تجربه شده است و شیر را با ویتامین D غنی کرده ایم 
و مرکز تحقیقات غدد دانشگاه تهران که دکتر الریجانی در آنجا 
حضور دارند نیز طی آزمایش ها اثربخشی این روش را ثابت 
کرده است، بنابراین من متوجه نمی شوم چرا ما منتظر هستیم 
که همه مردم کپسول بخورند. این روش درست نیست و باید 

دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت وارد عمل شده و مجدانه 
پیگیر این مسئله باشد.« ممکن است به شیری که غنی می کنیم 
عده ای دسترسی نداشته باشند یا بخشی از ویتامین D خود را 
از شیر بگیرند می توان روغن های خوراکی را هم با درصدی 
که معمول است غنی کنیم و این مشکل بزرگ را در کشور از 
 D بین ببریم به این دلیل که عالوه بر اینکه کمبودهای ویتامین
عوارض زیادی در بدن به جا می گذارد که یکی از آنها پوکی 
استخوان و ریکتز است و ویتامین D اثرات دیگری در تغذیه 
دارد. جذب کلسیم را تنظیم می کند و اگر کسی می خواهد لبنیات 
مصرف کند، اگر ویتامین D نداشته باشد نمی تواند کلسیم را 
جذب کند. چون مانند ما انسان ها که با کمبود ویتامین D مواجه 
 D مواجه است. کمبود ویتامین D هستیم دام با کمبود ویتامین
حتی در دامداری ها نیز باید موردتوجه قرار بگیرد چون وقتی که 
تابش نور آفتاب به دلیل آلودگی هوا ویتامین D ایجاد نمی کند 
اگر مدام به مردم بگوییم که در معرض نور خورشید نیز قرار 
بگیرند ممکن است در بدن آنها ویتامین D تولید نشود ضمن 
اینکه بخش عظیمی از مردم شاغل هستند و به همین دلیل 
در معرض آفتاب قرار نمی گیرند. نور خوشید نیز برای تولید 
ویتامین D باید به صورت مستقیم بتابد. در مناطقی که آفتاب 
شدید وجود دارد هم  خود را از آفتاب شدید می پوشانند و در 
این زمینه نیز حق دارند، چون مسئله سرطان های پوست وجود 
دارد، بنابراین غنی سازی با ویتامین D برنامه ای است که باید 

حتماً در وزارت بهداشت جزو اولویت ها قرار بگیرد.

کمبود ویتامینD احتمال ابتال به ام اس را افزایش 
می دهد

سید علی کشاورز، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، در گفت وگو با »سپید« بابیان 
اینکه 85 درصد کودکان و نوجوانان ما کمبود 
ویتامین D دارند، می گوید: »این رقم حاصل 
پژوهشی است که سال گذشته دانشکده تغذیه 
و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در سطح کشور انجام داد. عالوه بر این 80 درصد بالغین ما نیز 
کمبود ویتامین D دارند. کمبود ویتامین D در کودکان موجب 
ایجاد عوارض متعددی مانند راشیتیسم و انحنای استخوان های 
بلند به ویژه پاها و ایجاد پاهای پرانتزی می شود. در دراز مدت 
کمبود ویتامین D خطر ابتال به برخی از سرطان ها را افزایش 
می دهد. گذشته از آن خطر آسیب های مغزی و بیماری هایی مانند 
آلزایمر و ام اس را نیز افزایش می دهد. مطالعاتی انجام شده است 

که نشان می دهد ابتال به ام اس به کمبود ویتامین D در ارتباط 
است. ویتامین D تنها ویتامینی است که از طریق غذا به اندازه 
کافی تأمین نمی شود و معموالً از طریق تابش مستقیم نور آفتاب 
ویتامین D می تواند، سنتز شود، اما در کشور ما علی رغم اینکه 
در استان های شمالی تعداد روزهای آفتابی کافی را داریم اما 
از نور آفتاب به درستی استفاده نمی کنیم. گسترش شهرنشینی 
و آپارتمان نشینی منجر به افزایش کمبود ویتامین D در افراد 
شده است و اشعه ای که از شیشه عبور کند هم دیگر خاصیت 
ساخت ویتامین D را ندارد. بنابراین ما باید به طور معمول و 
مرتب از مکمل ویتامین D استفاده کنیم. به این دلیل که نوع 
زندگی و نوع پوشش ما به گونه ای است که از اشعه آفتاب 
به اندازه کافی استفاده نمی کنیم. چون ویتامینD تنها ویتامینی 
است که در غذای ما به اندازه کافی وجود ندارد، بنابراین باید 
از مکمل های آن استفاده کنیم تا ایمن باشیم و دچار مشکالت 

ناشی از کمبود ویتامین D  نشویم.«
کشاورز با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه 
 D کشورهای اروپایی از قدیم سیاست های عمومی افزودن ویتامین
به مواد غذایی وجود داشته است، می گوید: » در کشور ما این بحث 
سال ها است که مطرح شده و گفته می شود که ما به غنی سازی 
مواد غذایی به وسیله ویتامین D نیاز داریم اما مسئله این است 
که چه حاملی برای ویتامین D مناسب است؟ روغن یا شیر؟ 
ما اگر شیر را با ویتامین D غنی کنیم ممکن است همه مردم از 
شیر بسته بندی و پاستوریزه ای که غنی شده است، استفاده نکنند. 
چون حتی در شهرهای بزرگ ما هنوز برخی از مردم عادت دارند 
که شیر فله را از لبنیاتی هایی که محصوالت خود را به صورت 
مستقیم از دامداری می آورند، می خرند. شاید اگر روغن غنی 
شود از این نظر مناسب تر باشد. گرچه دیده می شود که برخی 
از مردم از روغن های محلی استفاده می کنند، اما این ها بسیار 
ناچیز و محدود است. روغن عموماً چون در کارخانجات و 
به صورت صنعتی تهیه می شود شاید از لبنیات به عنوان پوشش 
مصرف بهتر باشد. اما به هرحال ضرورت غنی سازی یک واقعیت 
جدی است. البته نیاز است اساتید علم تغذیه در مشورت با 
یکدیگر و با جمع آوری آمار و اطالعات در کشور مشخص 
کنند که چه حاملی برای ویتامین D مناسب تر است. وقتی بنا 
شد ید به نمک اضافه شود، مشخص شد درصد باالیی از مردم 
ما هنوز از نمک های محلی استفاده می کنند و بنابراین ممکن 
 D است از این سیاست محروم باشند. غنی سازی با ویتامین
یک ضرورت است و در غیر این صورت مشکالت جدی را 

برای سالمتی در درازمدت به همراه خواهد داشت.«

علی اکبر حلیمی اصل
 متخصص اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی و رئیس بخش اطفال شهدای تجریش
سید حامد برکاتی

متخصص اطفال و رئیس اداره سالمت کودکان

Dافزایش آلر ژی در کودکان و کمبود ویتامین

راشیتیسم درواقع همان نرمی استخوان است. این نرمی استخوان به علت 
کمبود ویتامین  Dایجاد می شود. تأمین ویتامین  Dدر بدن نیز می تواند 
به صورت تغذیه ای یا ویتامین  Dاز هفته اول تا دو سالگی به نوزاد داده شود. 
همچنین غذاهایی که کلسیم خوبی دارند مانند لبنیات باید به کودکان داده 
شود. ممکن است کودکی این مواد غذایی را کم مصرف کند و دچار نرمی 
استخوان شود. منبع دیگر تأمین ویتامین  Dنور خورشید است و کودک باید 

در معرض آفتاب قرار بگیرد.
 البته اگر هرکسی حدود 10 دقیقه تا نیم ساعت در معرض آفتاب قرار بگیرد، 
مقدار ویتامین D موردنیاز بدن ویتامین می شود. اگر کف دست وپا و صورت 
در معرض یک تا دو ساعت در معرض نور آفتاب قرار بگیرد یا تمام بدن ده 
تا نیم ساعت در معرض آفتاب قرار بگیرد کافی است. البته به شرط اینکه هوا 
ابری نباشد، نور خورشید هم از پشت شیشه نباشد. گاهی اوقات مادران مایل 
نیستند کودکشان در معرض آفتاب قرار بگیرد و فقط از پشت شیشه آفتاب به 

آنها می تابد که این خود منجر به کمبود ویتامین  Dمی شود. یکی دیگر از دالیل 
نرمی استخوان این است که ویتامین D در بدن فعال نمی شود. این مسئله در 
کودکانی که بیماری های کبدی یا کلیوی رخ می دهد که مربوط به بیماری های 
خاص است و موارد کمی از کوکان چنین مشکالتی دارند. اغلب موارد کمبود 

ویتامین  Dبه علت تغذیه و قرار نگرفتن در معرض نور خورشید.
آنچه که در مورد تأمین ویتامین  Dاز طریق آفتاب اهمیت دارد این است 
که نور باید مستقیمًا به بدن تابیده شود. اگر هوا ابری باشد یا آن قدر آلوده 
باشد که نور به صورت مستقیم به بدن تابیده نشود، مقدار ویتامین دریافتی 
را کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر کودکانی که بیماری های آلرژیک دارند 
با کمبود ویتامین  Dمواجه می شوند. از سویی متأسفانه در حال حاضر 
 بیماری های آلرژیک در میان کودکان طی 20 سال اخیر به شدت افزایش 

پیداکرده است.
برای جلوگیری از نرمی استخوان ویتامین D الزم است کلسیم را از طریق 
مواد غذایی جذب بدن کند. اگر ویتامین D  کم باشد اگر به کودکان کلسیم هم 
داده شود، جذب کلسیم کم خواهد بود. بنابراین هم ویتامین  Dو هم کلسیم 
باید در بدن به مقدار کافی وجود داشته باشد. یکی از منابع کلسیم نیز لبنیات 

است. توصیه ما این است که به کودکان در هر شرایطی شیر داده شود.

شیر، ذخایر استخوانی و قوام استخوان کودک 

در حال حاضر ما  نسبت به سال های گذشته با کمبود ویتامین D بیشتری 
مواجه هستیم. اما علت این کمبود ویتامین D آلودگی هوا، شیوه زندگی 
خانواده ها، سوق یافتن آنها به سمت زندگی آپارتمان نشینی، خودداری از 
قرار گرفتن در معرض نور آفتاب و استفاده بیش ازحد از ضد آفتاب ها می تواند 
باشد. 15 سال پیش کودکان ما از ضد آفتاب استفاده نمی کردند اما در حال 
حاضر بسیاری از خانواده های متوسط و نه مرفه برای کودکان خود از ضد 
آفتاب استفاده می کنند. ترکیب غذایی که خانواده ها استفاده می کنند نیز در این 
زمینه تأثیر مهمی دارد. باالخره یارانه شیر برداشته شده و میزان مصرف آن هم 
کاهش پیدا کرده است. با این حال پژوهش ملی یا در سطح شهر تهران درباره 
میزان شیوع راشیتیسم انجام نشده و در این زمینه آمار دقیقی وجود ندارد. 
اما آنچه مشخص است این بوده که سطح ویتامین D کودکان و مجموعه 
جامعه ما نسبت به دهه های قبل کاهش پیداکرده است و این نیازمند پژوهش 

وسیاستگذاری است.

کودکان خردسال در دقایقی از روز نیاز دارند در معرض آفتاب قرار بگیرند 
چون ویتامین D را نمی توان تنها با مصرف مواد غذایی تامین کرد مگر اینکه 
به صورت ماده دارویی مصرف شود. بنابراین کودکان باید دقایقی از روز را در 
معرض آفتاب باشند. همچنین کودکان به هیچ وجه نباید به صورت همیشگی از 
کرم های ضد آفتاب استفاده کنند. یعنی وقتی که برنامه ریزی می کنند که ده دقیقه 
در روز کودک از آفتاب برخوردار شود، در آن زمان محدود نباید کرم ضد آفتاب 
استفاده کنند. برای اینکه قوام استخوانی کودکان ما افزایش پیدا کند و بتواند 
وزن خود را به ویژه در سنین یک تا دو سال که کودک می تواند راه  برود و بایستد، 
تحمل کند باید فعالیت داشته باشد. مشارکت بیشتر کودک در فعالیت های 
اجتماعی و انجام دادن شغلش یعنی همان بازی کردن به ویژه با کودکان دیگر 
در فضای باز به قوام استخوانی کودک کمک می کند. البته مسئله ذخایر کلسیمی 
از جایگاه مهمی برخوردار است. تداوم تغذیه کودک با شیر مادر تا دو سال 
می تواند ذخایر استخوانی را شکل دهد و به قوام استخوانی شیرخوار در بدو 
شروع تکامل کمک  کند، به ویژه زمانی که شروع به خوردن غذا می کند. ایجاد 
ذخایر استخوانی نیازمند مصرف مواد لبنی است و باید یارانه های کافی در این 
زمینه داده شود و به ویژه خانواده های کم بضاعت هم بتوانند از این موارد لبنی 

برای کودکان خود به اندازه موردنیاز برخوردار شوند.

85 درصد کودکان و نوجوانان ما کمبود ویتامین D   دارند

برای غنی سازی با ویتامینD هنوز دیر نشده است

 ویدا ربانی
 

چندی پیش علی اکبر سهیلی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران از ابتالی 30 درصد 
کمبود  علت  به  راشیتیسم  به  تهرانی  کودکان 
ویتامین D خبر داد. راشیتیسم یا نرمی استخوان 
)Rickets( یک بیماری مربوط به رشد استخوان ها 
است که در نوزادان و کودکان دیده می شود. در 
این بیماری استخوان های کودکان به دالیلی نرم 
باقی می مانند. این بیماری موجب خمیدگی و 
رشد ناقص استخوان ها و افزایش ریسک شکستن 
آن ها می شود. علت اصلی بیماری راشیتیسم کمبود 
ویتامین D است. کودکانی که به اندازه کافی 
ویتامین D دریافت نمی کنند از ساخت استخوانی 
خوبی برخوردار نخواهند بود، به طوری که کمبود 
این ویتامین در کودکان شیرخوار و خردسال منجر 
به بیماری راشیتیسم خواهد و در بزرگ ساالن سبب 
ابتال به پوکی استخوان می شود. برای اینکه فرد 
بتواند از طریق آفتاب ویتامین D به دست آورد 
باید در معرض نور مستقیم قرار بگیرد این در حالی 
است که آلودگی هوا و زندگی آپارتمان نشینی 
کودکان و بزرگ ساالن هر روز بیش از گذشته 

از ویتامینD محروم می کند.



پرستاری  روزها  آن  نداشت.  را  امروز  پرستاری شکل  درگذشته 
بیشتر بر عهده زنان خانواده بود. آنها  با ضماد و داروهای گیاهی 
و به شکل غریزی به درمان های اولیه و مراقبت از خانواده خود 
می پرداختند. خوراندن دارو، کاشت و تهیه داروهای گیاهی، آسیاب 
کردن داروها، بستن زخم و مامایی جزو وظایف پرستاران آن دوران 
بود. در دوران هخامنشیان، تعالیم زرتشت، پیامبر سرزمین ایران را 
اجرا می کردند.زرتشت چهارعنصر آب، باد، خاک و آتش را مقدس 
دانسته و آلوده کردن آب و گیاه را ممنوع کرده بود. رعایت اصول 
بهداشت فردی و همگانی مورد تأکید زرتشت بوده و پاکی بدن 
را شرط تندرستی دانسته است. پیشگیری از بیماری های واگیر و 
ضدعفونی و گندزدایی و حشره کشی از موضوعات بسیار مهم در 
طب و بهداشت ایران باستان بود.  دود دادن و سوزاندن چیزهای 
خوشبو در آتش برای پاک کردن هوا مهم تلقی می شد. ازجمله 
موارد بهداشتی، پاکیزه نگه داشتن آب از هر نوع پلیدی بوده است. 
در آن روزها چون مردم دلیل انجام این کارها را نمی فهمیدند این 
تعالیم در قالب آموزه های دینی و عرفی ارائه می شد. در دوران 
ساسانیان جشنی به نام جشن هالکت موجودات مضر وجود داشته 
که در آن مردم، حشرات و خزندگان موذی و مضر را می کشتند. در 
کتاب دینکرت در زمان ساسانیان سالمت را بر دو قسم سالمت تن 
و سالمت جان عنوان کرده است. همچنین در این کتاب پزشک را 
نیز بر دو نوع پزشک روحانی و پزشک جسمانی ذکر کرده است. در 
زمان انوشیروان جندی شاپور به یک مرکز بزرگ علمی و پزشکی 
تبدیل و تبادل علوم پزشکی ایران و هند و یونان صورت گرفت. پس 
از آمدن اسالم به ایران، تاریخ پزشکی در ایران با طب اسالمی همراه 
شد. مکتب پزشکی جندی شاپور اقتدار و اهمیت خود را داشت و 
قسمت مهمی از پزشکی اسالمی، دنباله مکتب پزشکی جندی شاپور 
است. بیمارستان های جندی شاپور، ری، زرند، اصفهان، نیشابور، 
مرو و سبزوار از بیمارستان های مهم آن زمان هستند. پرستاری در 
ایران همانند سایر کشورهای جهان حرفه ای نو به شمار می رود. 
در مورد تاریخ مدون پرستاری به ویژه در ایران تا حدود 100 سال 
قبل مطالعات دقیقی وجود ندارد. آنچه مسلم است تا قبل از سال 
1294 در ایران مدرسه پرستاری و حرفه پرستاری به شکل رسمی 
بنا به مقتضیات و  به بعد  از این زمان  وجود نداشته است. ولی 
شرایط زمانی از طرف دولت آموزشگاه هایی برای تعلیم و تربیت 
پرستاران تحصیل کرده تأسیس شد و پرستاری جای خود را در 
میان دیگر مشاغل بازکرده و جامعه روزبه روز به اهمیت و ارزش 
پرستاری بیشتر پی برد.  در ایران اولین مدرسه پرستاری، مدرسه 
پرستاری ارومیه بود که در سال 1294 هجری شمسی  تأسیس شد. 
یک سال بعد مدرسه ای در تبریز تأسیس شد که بنیان گذار پرستاری 
علمی نوین در ایران نام گرفت و4 نفر فارغ التحصیل  این دانشگاه 
در سال 1299 ،نخستین پرستاران ایرانی بودند. این مدرسه در سال 
1349 به دانشگاه آذرآبادگان تبریز واگذار شد. به دنبال تاسیس این 
دانشکده ها در تمام ایران مدارس پرستاری تاسیس شد.  مدرسه 
پرستاری تهران در سال 1315 در دانش سرای مقدماتی تأسیس و 
به نام آموزشگاه دولتی پرستاری تهران نامیده شد. این مدرسه به 
علت فقدان امکانات و لوازم موردنیاز پرستاری، در سال 1319 
منحل شد. چهار سال بعد در سال 1323 مدرسه ای در بیمارستان 
زنان تأسیس شد. در سال 1327 یک آموزشگاه پرستاری توسط 

جمعیت شیروخورشید تاسیس شد.
اولین آموزشگاه پرستاری که بر اساس نظریات جدید تأسیس شد، 
انستیتوی عالی پرستاری فیروزگر بود که توسط وزارت بهداری 
در سال 1344 تأسیس شد. دوره تحصیل آن چهار سال و شامل 
دروس عمومی و حرفه ای بود و فارغ التحصیالن مدرک لیسانس 
اخذ می کردند. ضرورت ایجاد مقاطع مختلف آموزش پرستاری در 
مرحله اول، جهت برآوردن سریع نیاز کشور به پرستار و باالخره 
در مقاطع باالتر به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات پرستاری، به 
تصویب برنامه ریزی در مقاطع فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس 

پرستاری در سال 1354 توسط وزارت علوم انجامید. 
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تا پیش از تاسیس مدرسه پرستاری  به همت 
فلورانس نایتینگل، پرستاری شغل پراهمیت 
و علمی ای نبود. وضع شغلی پرستاران در 
ناگوار بود به  قرن هفدهم میالدی بسیار 
دلیل اوضاع شغلی نامناسب افراد در سطوح 
اجتماعی و تحصیلی باال این شغل را انتخاب 
نمی کردند. این اوضاع نابسامان، قرن هفدهم 
را به دوره تاریک پرستاری بدل کرد. در سال 
18۶0 فلورانس نایتینگل با تاسیس مدرسه 
پرستاری و تربیت 15 پرستار که هر یک از 
آن ها پیشگامان رشته پرستاری شدند انقالبی 
در این حرفه به وجود آورد. او معتقد بود 
پرستاری شغلی جدای از پزشکی است.  
پرستاری  آموزش  برای  اصولی  چون  اما 
تدوین نشده بود، مبنای آموزش نایتینگل 
انتقال تجربیات و کارآموزی بود. الگوهای 
این رشته در آن دوران از الگوی آموزش 
پزشکی تبعیت می کرد.   زندگینامه نایتینگل 
نشان می دهد که او از کودکی تصمیم داشت 
انسان متفاوتی باشد. فلورانس  ادعا می کرد 
در کودکی صداهایی در سرش می شنیده و 
این صداها وظیفه خطیری را  بر دوشش 
او سپرده   به  مهم  مأموریتی  و  گذاشته اند 
شده است. فلورانس در خانواده ای به دنیا 
آمد که زمینه علمی باالیی داشت. پدرش 
کمبریج  تحصیل کرده  نایتینگل  ویلیام 
بود. او خودش مسئولیت تعلیم و تربیت 
فرزندانش را عهده دار شد. فلورانس زبان های 
یونانی، التین، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و نیز 
مباحث تاریخ، فلسفه و ریاضیات را کنار 
پدر فراگرفت و تحت نفوذ پدرش به مطالعه 
عالقه مند  و کتاب مقدس  کالسیک  آثار 
شد. فلورانس باوجود سن کم، به مسائل 
سیاسی نیز عالقه فراوان داشت. بااینکه در 
نبود که دخترها  آن دوران خیلی مرسوم 
علوم ریاضی را بیاموزند او باروحیه سرکشی 
که داشت جذب این رشته شد.  فلورانس 
والدینش خواهش کرد  در سال 1840 از 
اجازه دهند به فراگیری این رشته بپردازد، 
اما مادرش چندان با این کار موافق نبود زیرا 
ریاضیات به عقیده او رشته مناسبی برای 
زنان نبود. بااین حال اصرار زیاد فلورانس 
سبب شد والدینش عاقبت با درخواست وی 
موافقت کنند، بدین ترتیب فلورانس جوان 
به فراگیری مبحثی پرداخت که بعدها در 

حرفه پرستاری اش فوق العاده مؤثر واقع شد.
ورود به حوزه سالمت

 او چند سال بعد، یعنی در سال 1849 به اتفاق 
چند تن از دوستان خانوادگی اش از اروپا و 
سپس از مصر دیدن کرد. او در جریان این 
سفرها فرصت یافت از نزدیک با وضعیت 
بیمارستان های مختلف در این مناطق آشنا 
شود. در اوایل سال 1850 به عنوان کارآموز 
در  پل  دو  وینسنت  سنت  بیمارستان  در 
اسکندریه مصر که توسط کلیسای کاتولیک 
روم اداره می شد، مشغول کار شد. در ماه 
جوالی همان سال، به آلمان و فرانسه رفت 
و در آنجا مدتی داوطلبانه در بیمارستان های 
مختلف خدمت کرد.  سپس در سال 1853 
به لندن بازگشت و به طور افتخاری مدیریت 
بیمارستانی به نام »مؤسسه بانوان بیمار« را 
بر عهده گرفت.  بعدازاینکه فلورانس وارد 
حوزه سالمت شد و مدیریت بیمارستان را 
تجربه کرد اتفاقی افتاد که مسیر خدمات او را 
تغییر داد. در سال 1854، کشورهای انگلیس، 
فرانسه و ترکیه به روسیه اعالن جنگ دادند 
و بدین ترتیب جنگ های کریمه آغاز شد. 
دریکی از این جنگ ها موسوم به »نبرد رود 
آلما«، سپاهیان روسیه به سختی از سربازان 
انگلیسی شکست خوردند. این پیروزی برای  
ارتش انگلیس گران تمام شد و ارتش متحمل 
تلفات زیادی شد. روزنامه تایمز وضعیت 
و   ذره بین گذاشت  زیر  را  انگلیس  ارتش 
اسفناک بهداشت  وضعیت  از  به شدت 
کمبود  و  انگلیس  نظامی  اردوگاه های  در 
امکانات پزشکی در ارتش انتقاد کرد. سیدنی 
انگلیس و  هربرت آن روزها وزیر جنگ 
طی  او  بود.  فلورانس  نزدیک  دوستان  از 
نایتینگل خواست پرستارانی را  نامه ای از 
انگلیس  اردوگاه  بیمارستان های نظامی  به 
در ترکیه ببرد و شخصاً بر کار آن ها نظارت 
کند. بدین ترتیب او  به اتفاق 38پرستار به 
اردوگاه نظامی سربازان انگلیسی واقع در 
حومه قسطنطنیه )استامبول امروزی( وارد 
در  را  بهداشت  وضعیت  فلورانس  شد. 
این اردوگاه بی نهایت رقت انگیز و اسفبار 
بسیار  در شرایط  مجروح  یافت. سربازان 
غیربهداشتی بر کف زمین رهاشده بودند و 
در اتاق های عمل، معدود پزشکان اردوگاه 
وسایلی ابتدایی،  با  می کوشیدند  ناامیدانه 
را  مجروح  سربازان  غیربهداشتی  و  آلوده 
نجات دهند. بیمارستاِن اردوگاه پر بود از 

موش و ساس و شپش  و وبا و تیفوئید 
در بین سربازان بیداد می کرد. فلورانس با 
هر  گرفت  تصمیم  وضعیت  این  مشاهده 
با  او  کند.  دگرگون  را  شده اوضاع  طور 
محاسبه  به  ریاضی اش،  دانش  از  استفاده 
پرداخت.  بیمارستان   در  مرگ ومیر  میزان 
آماری که تهیه کرد نشان می داد که ماهیانه 
از هر هزار نفر مجروح، ششصد نفر درنتیجه 
بیماری های مسری و عفونی جان می دهند. 
اگر وضعیت به همین منوال ادامه می یافت 
و نیروهای جدید به طور مرتب جایگزین 
همان  نمی شدند، به زودی  کشته شدگان 
بیماری کافی بود تا کل ارتش انگلیس را 
از بین ببرد. بااین حال آمار و ارقام فلورانس 
چندان نزد فرماندهان ارتش خریدار نداشت. 
او به خاطر زن بودنش جدی گرفته نمی شد 
و پیوسته  با انواع و اقسام موانع، مشکالت و 
کارشکنی ها روبه رو بود. از اخالل گری های 
مقامات  بی اعتنایی  و  بیمارستان  مسئولین 
نظامی گرفته، تا سرکشی پرستارانی که ناگزیر 
شد برخی را به خاطر اعمال غیراخالقی به 
انگلیس بازگرداند. اما فلورانس کسی نبود که 
تسلیم شود. درنتیجه تالش های شبانه روزی 
فوریه  ماه  تا  او، میزان مرگ ومیر سربازان 
سال 1855، یعنی تنها سه ماه پس از ورود 
او به اردوگاه نظامی ترکیه، از ۶0 درصد به 
42درصد کاهش یافت. فلورانس با پولی 
برای  بود،  آورده  همراه  به  از انگلیس  که 
بیمارستان تجهیزات پزشکی خرید و برای 
سربازان میوه و سبزیجات و آب آشامیدنی 
سالم تدارک دید. او با همین تمهیدات اولیه 
میزان مرگ و میر در اردوگاه را تا بهار آن 
سال کاهش داد. فلورانس همچون مادری 
از سربازان مجروح مراقبت می کرد. او هر 
شب شخصاً چراغ به دست به تک تک بیماران 
اردوگاه سرکشی می کرد. به همین جهت او 

را »بانوی چراغ« لقب دادند.
بازگشت به انگلیس و آغاز تحقیقات آماری
فلورانس تا این زمان به واسطۀ خدماتی که 
در بین سربازان انجام داده بود، در داخل 
فراوانی  محبوبیت  و  شهرت  به  انگلیس 
دوست  هیچ گاه  اما  یافته بود.  دست 
نداشت کانون توجه عموم قرار گیرد. در 
پایان جنگ های کریمه با اسمی مستعار به 
انگلیس بازگشت تا بتواند به دوراز هیاهو، 
تمام وقت و توجه خود را متوجه بهبود وضع 
سالمت سربازان کند.او چنان در گمنامی 

فعالیت می کرد که اکثر مردم تصور می کردند 
او مدت ها پیش مرده است.

فلورانس در بازگشت از جنگ های کریمه 
متوجه شد که غیربهداشتی بودن وضعیت 
بیمارستان های نظامی تنها محدود به میدان 
جنگ نیست، بلکه در خود انگلیس نیز میزان 
مرگ و میر در میان سربازان بین 20 تا 25 
سال دو برابر بیشتر از افراد غیرنظامی بود. 
فلورانس با استناد به این آمار، بر ضرورت 
رعایت بهداشت در بیمارستان های نظامی 
و ایجاد اصالحات اساسی در این زمینه، 
تأکید کرد. او موفق شد توجه ملکه ویکتوریا، 
نخست وزیر  توجه  نیز  و  آلبرت  پرنس 
موضوع  این  به  را  لرد پالمرستون  وقت 
جلب کند. فلورانس از آنان تقاضا کرد که 
اجازه دهند تحقیق رسمی درزمینه وضعیت 
بهداشت بیمارستان های نظامی صورت گیرد 
و در سال 1857 با این تقاضای او موافقت 
شد. بدین ترتیب، »مؤسسه سلطنتی تحقیق 

در مورد سالمت ارتش« تأسیس شد.
تاسیس دانشکده پرستاری

»آموزشگاه   ،18۶0 سال  در  فلورانس 
پرستاری نایتینگل« را در بیمارستان سنت 
توماس لندن تأسیس کرد. این آموزشگاه 
به  دنیا  در  پرستاری  اولین دانشکده  که 
به  آغاز  دانشجو  با 15  می رود،  شمار 
کارکرد. هزینۀ تأسیس آن توسط »صندوق 
نایتینگل« تأمین شده بود که شامل هدایایی 
بود که مردم به هنگام خدمت فلورانس در 
جنگ های کریمه برای کمک به او جمع آوری 
کرده بودند. فلورانس نایتینگل با تأسیس این 
آموزشگاه موفق شد حرفۀ پرستاری را از 
شغلی بدنام به حرفه ای آبرومند برای زنان 
تبدیل کند. دامنه خدمات فلورانس روزبه روز 
گسترش می یافت. او پس از چندی برای 
بهبود وضع سربازان انگلیسی در هند به آن 
کشور سفر کرد و خدمات مهمی در آنجا 
ارائه داد. به زودی دولت کانادا نیز از او دعوت 
کرد جهت سازمان دادن به وضع بهداشت و 
درمان در بیمارستان های نظامی این کشور، 
به آنجا برود. فلورانس در دوران جنگ های 
داخلی آمریکا نیز مشاور دولت امریکا در 

امور مربوط به بهداشت سربازان بود.
فلورانس نایتینگل در سال های پایانی عمر 
خود به خاطر بیماری که در مدت خدمتش 
در کریمه به آن مبتال شده بود، بستری بود 
و همین بیماری به تدریج باعث شد دیگر 

کند.  انجام وظیفه  پرستار  به عنوان  نتواند 
اما او کماکان درراه بهبود وضع بهداشت 
از 200  بیش  او  از  می کرد.  جامعه تالش 
کتاب، رساله و گزارش به جای مانده است 
که اکثراً درزمینه پرستاری است. یکی از این 
کتاب ها، »یادداشت هایی پیرامون پرستاری« 
نام دارد که در سال 18۶0 منتشر شد و اولین 
کتاب آموزش پرستاری در دنیا محسوب 
می شود. این کتاب تابه حال به بسیاری از 

زبان های دنیا ترجمه شده است.
تفکرات نایتینگل و انقالبی که او در رشته 
ایجاد کرد هرچند قدمی بزرگ  پرستاری 
محسوب می شد اما نتوانست مدت زیادی 
ادامه پیدا کند. نبودن استاندارد آموزشی الزم 
و تربیت پرستاران توسط پزشکان مرد و 
مدیران بیمارستان ها، زیر نظر بیمارستان ها 
هشتاد  برای حدود  را  مثبت  این حرکت 
سال متوقف کرد. جنگ جهانی اول باعث 
درراه  بزرگ  شکاف  یک  آمدن  وجود  به 
توسعه پرستاری شد، تمام تالش ها برای 
متوقف  و استانداردسازی پرستاری  اتحاد 
به  در کشورهای جداگانه  پرستاران  شد، 
رسالت اساسی و اولیه پرستاری که مراقبت 
از مجروحان جنگی بود می پرداختند. اما با  
وقوع جنگ جهاني دوم باال رفتن مرگ و میر 
و نیاز به درمان های سرپایی، کمبود حضور 
پرستاران کاربلد در کنار پزشکان بیش از 
پیش احساس شد. این دوره مصادف شد با 
استقالل طلبی زنان و میل به اشتغال از طرف 
آن ها.  درنتیجه نقش پرستاران، وسیع تر شد. 
توجه بیشتر به آموزش و تغییرات اساسي در 
آن و چاپ شدن کتاب هایي در موردپژوهش 
روي  تأکید  افزایش  و  پرستاري  نظریه  و 
دانش پرستاري منجر به نظام مند شدن حرفه 
پرستاري شد. این روند ادامه پیدا کرد و هرروز 
قدم های بلندتری در این زمینه برداشته شد. 
در اوایل قرن بیستم، نهضت علمي دانش 
پرستاري براساس پژوهش و عمل به وجود 
آمد و پرستاران توسعه نقش هاي علمي را 

آغاز کردند.
آدالید  ماری  نایتینگل،  فلورانس  از  بعد 
جلد  شش  که  پرستاری  پروفسور  اولین 
کتاب درزمینه تاریخ پرستاری نوشته است 
یکی از مؤثرترین افراد در علمی تر شدن 
حرفه پرستاری است. ماري آدالید یکي از 
افراد مطرح در گسترش تحصیالت پرستاري 

در دانشگاه ها بود.
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نتایج یک تحقیق
درمان ایدز با
 سلول بنیادی

بازخوانی آداب تربیت
فرزندپروری 
مقتدرانه

از همدلی تا حل مساله

10 مهارت 
زندگی

ایدز را قادر می  کند... صفحه 8یکی از اصلی ترین پروتئین هایی که ویروس ژن درمانی به نام Cal-1 استفاده شده که در آن اساس ژن درمانی طراحی شده، از یک روش اچ آی وی مثبت به کمک سلول های بنیادی و بر یک کارآزمایی بالینی که برای درمان بیماران را با کمک سلول های بنیادی درمان کنند. در جهان موفق شدند یک بیمار اچ آی وی مثبت دانشمندان آمریکایی برای نخستین بار در 

به نحوی با والدینشان... صفحه 14و حرف  حرف والدینشان بود اما امروز کودکان نمی دادند پایشان را جلوی پدر و مادر دراز کنند واقعی آن به یاد دارند. آنها به خود اجازه هستند، احترام گذاشتن به والدین را به معنی است. افرادی که متولد دهه 60 و قبل از آن خانواده هاست، گستاخ بار آمدن کودکانشان یکی از موضوعاتی که این روزها بحث داغ بین 

پیشگیری از مصرف الکل و... صفحه 22در آمریکا از دهه 1980 به عنوان مدلی برای کسب کند. این برنامه را، ژیلبرت بوتوین را برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق را معرفی کرده که هرکس باید این توانایی ها سازمان بهداشت جهانی مهارت های دهگانه ای آشنا هستید و کم و بیش در مورد آن شنیده اید. یقینا همه شما با عبارت »مهارت های زندگی« 

صفحه  4
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چهره ماندگار دنیای طبگپی با دکتر مسلم بهادری

95 سال 
تعادل!

چاپ
 دوم

نامه ای به مهران مدیری

دودی که به  
چشم دیگران 
خواهد رفت
صفحه 7-6صدها میلیون جوان در سراسر جهان این فیلم ها را تماشا مي کنند...مي کشد، یک حس قوي و محونشدني به سیگارکشیدن مي افزاید. ساالنه بوده اند. هنگامي که یک ستاره سینما در یک فیلم مطرح روز سیگار فیلم ها همواره وسیله مناسبي براي تبلیغ محصوالت تولیدکنندگان دخانیات در فیلم ها و شروع مصرف سیگار جوانان رابطه مستقیمي وجود دارد.طولي و تجربي نشان داده که بین مشاهده صحنه هاي مصرف سیگار تحقیقات  ما وجود دارد، شواهد بسیاري از مطالعات توصیفي- مقطعي، مي گوییم که به استناد بیش از 100 مقاله علمي بین المللي که در مرکز دادید. امیدواریم شکل اول باشد که جاي جبران دارد و براي دانستن تان قبل برنامه ریزي کرده بودید و عمدا سالمت آینده جامعه را هدف قرار دخانیات انجام داده بود، دود کنید.شما یا نمي دانید چه کردید یا از را که حوزه سالمت در 3-2 دهه گذشته براي کاهش و کنترل مصرف حامي مالي قدرتمند برنامه هایتان یکباره سیگار روشن کنید و همه آنچه باورمان نمي شد که شما در کنفرانس مطبوعاتي فیلمتان و با حضور 



المپیکخبر

 ساعی:می ترسم با این وضع، 2020 سهمیه 
هم نگیریم

تیم ملی تکواندوی ایران بدون کسب مدال در بخش 
مردان در المپیک به کارش پایان داد تا بدترین نتیجه 
تکواندوی ایران در تاریخ المپیک رقم بخورد. هادی 
ساعی پرافتخارترین ورزشکار ایران در المپیک و 
تکواندو بعد از کسب نتایج ضعیف تکواندو، با بیان 
اینکه هر صحبتی بکند فدراسیون آن را غرض ورزی 
قلمداد می کند، گفت: »من دلم به حال تکواندو 
می سوزد که به این روز افتاده است. تاکنون هم 
صحبتی نکرده ام. بعد از شکست تکواندوکاران 
کارشناسان زیادی صحبت کردند که فدراسیون 
دلیل صحبت های آن ها را غرض ورزی شخصی 
می داند. من نمی خواهم این وصله ها به من بخورد و 
کارشناسی نمی کنم.«ساعی گفت:»صحبت  می کنیم 
می گویند غرض ورزی است، صحبت هم نمی کنیم 
فکر می کنند کارشان درست است. من نمی دانم با 
چه رویی کارشناسی جامعه تکواندو را غرض ورزی 
شخصی می دانند. ببینید شما خودتان چه کردید که 
کل جامعه تکواندو به قول شما غرض ورزی دارند. 
مشکل را در خودتان جستجو کنید نه در جامعه 
تکواندو.«دارنده دو مدال طال و یک برنز المپیک 
در ادامه گفت:» رفتارهای فدراسیون زشت است 
و هر چه جامعه تکواندو می گوید را به مسائل 
شخصی مربوط می دانند. اگر همه  جامعه تکواندو 
با شما مشکل دارد چرا مدیریت فدراسیون را کنار 
نمی گذارید؟«ساعی در خصوص آسیب شناسی ها 
و بررسی عملکرد تکواندو گفت: »فدراسیون در 
المپیک لندن بعد از کسب نشان نقره آسیب شناسی 
کرد اما نتیجه المپیک ریو بدتر شد. باز هم بعد 
المپیک ریو دالیل عملکرد تکواندو را بررسی 
کردند و می ترسم با این وضعیت در المپیک 2020 

سهمیه هم نگیریم!«

گلبارنژاد: بهتر از لندن نتیجه می گیرم
 تنها نماینده دوچرخه سواری ایران در بازی های 
پارالمپیک 20۱۶ ریو گفت با وجودی که می  داند 
کار دشواری در بازی های پارالمپیک پیش رو 
دارد با این حال نهایت سعی و تالش خود را به 
کار می گیرد. بهمن گلبارنژاد در پانزدهمین دوره 
رقابت های پارالمپیک ریو در بخش جاده و در دو 
ماده تایم تریل انفرادی و استقامت جاده رکاب خواهد 
زد.گلبارنژاد در باره این رقابت ها گفت: »مسابقات 
من از هفته دوم پارالمپیک شروع می شود. حضور 
در ریو فرصت خوبی است تا حسابی تمریناتم را 
پیگیری بکنم و با شرایط اینجا خو بگیرم.«گلبارنژاد 
برای دومین بار است که در این بازی ها شرکت 
می کند. او می خواهد نتایج بهتری نسبت به لندن 
کسب کند.دوچرخه سوار پارالمپیکی گفت: »تمام 
سعی و تالش خودم را به کار می بندم تا در این دوره 
از رقابت ها به نتیجه بهتری دست پیدا کنم. امیدوارم 
با تالش بسیار و دعای خیر مردم بتوانم عملکردم 
را نسبت به دوره قبل بهبود ببخشم.«پانزدهمین 
دوره مسابقات پارالمپیک از ۱۷ تا 2۸ شهریورماه 

در ریودوژانیرو برگزار می شود. 

کسب بهترین نتیجه تاریخ تالوی 
ایران در آسیا

تیم دوئلین ایران به مدال طالی مسابقات قهرمانی 
بزرگساالن آسیا دست یافت تا در مجموع بهترین 
نتیجه تاریخ تالوکاران کشورمان در پیکارهای 
رقابت های  دوره  بخورد.نهمین  رقم  قاره ای 
ووشوی قهرمانی بزرگساالن آسیا از روز پنجشنبه 
۱۱ شهریور ماه با حضور نمایندگان 20 کشور به 
میزبانی شهر تایپه، پایتخت تایوان آغاز شده و تیم 
ملی ووشوی ایران در دو بخش ساندا و تالوی 
مردان و زنان در این رقابت ها حضور یافته است.
تیم دوئلین مردان ایران متشکل از محسن احمدی، 
امیر خلف زاده و امیرمحمدرضایی به مصاف رقبای 
قدرتمند آسیایی خود رفت و با ارائه نمایشی که 
تحسین حاضران در سالن ۱2 هزار نفری شهر 
تایپه را همراه داشت با کسب امتیاز 9/۶9 به مدال 
طال دست یافت. این نخستین مدال طالی ایران 
در نهمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا محسوب 
می شود.این درحالی است که تیم دوئلین ایران 
نسبت به سال های گذشته که مدال های متعددی 
را در جهان و آسیا کسب کرده بود با دو تغییر 
راهی مسابقات قهرمانی آسیا شد و خلف زاده 
و محمدرضایی جایگزین نفرات باتجربه قبلی 
شده بودند.تیم دوئلین تایوان با امتیاز 9/۶۸ دوم 
شد و نقره گرفت و سنگاپور با امتیاز 9/۶۷ به 

مدال برنز رسید.

خوشحالی سرمربی چین از باران 
شن یانگ

سرمربی تیم ملی چین نگرانی از بارش احتمالی 
باران در روز بازی با ایران ندارد و معتقد است 
تیمش در این شرایط بهتر از شاگردان کی روش 
بازی خواهند کرد.تمرین روز شنبه تیم ملی ایران 
به خاطر بارش باران در شهر شن یانگ به سالن 
انتقال یافت، اما چینی ها در  زمین چمن به مرور 
کارهای تاکتیکی پرداختند. بازیکنان تیم ملی چین 
شنبه تمرین خود را در زمین چمن مرکز المپیک 
چین در شهر شن یانگ برگزار کردند و بازیکنان 
این تیم از بارش باران رضایت کامل داشتند.گائو 
هونگبو، سرمربی تیم ملی چین پس از پایان این 
تمرین در جمع خبرنگاران چینی درباره بارش 
باران در شهر شن یانگ گفت:» بازیکنانم هیچ 
نگرانی از بارش احتمالی باران در روز بازی با 
ایران ندارند. اگر بخواهیم مقایسه ای بین بازیکنان 
تیم ملی چین و ایران برای بازی در هوای بارانی 
شهر شن یانگ داشته باشیم، ما برتر از حریف 

هستیم و به چنین هوایی عادت داریم.«

جریمه سنگین هندبال ایران
 تیم نوجوانان ایران از شرکت در مسابقات قهرمانی 
آسیا و انتخابی جهانی تا سال 202۱ محروم می شود.  
بر اساس اعالم فدراسیون هندبال آسیا، عدم حضور 
تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در این دوره از 
مسابقات که بعد از قرعه کشی و در واقع ساعاتی 
قبل از آغاز مسابقات رخ داد، طبق قوانین مسابقات 
و آئین نامه جرایم AHF منجر به محرومیت 
ایران از شرکت در دوره بعد نوجوانان آسیا در 
سال 20۱9 و جریمه سنگین مالی خواهد شد. 
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بنا: دوره من تمام شده،می روم
سرمربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی با تأکید بر خداحافظی اش از دنیای کشتی اعالم کرد دیگر قصد بازگشت 
ندارد.محمد بنا درباره خداحافظی اش از کشتی گفت:» من شرمنده مردم هستم و خجالت زده کادر فنی و کشتی گیران 
که نتوانستم شرایطی را برای آنها به وجود بیاورم تا در المپیک موفق باشند و شرمنده مردم نشوند.«بنا در پاسخ به 
این سؤال که به چه دلیل از تیم ملی خداحافظی کرده گفت: »دوره بنا از لحاظ شرایط سنی گذشته و این را خودم 
می گویم و دست همه را می بوسم و حاضر نیستم دیگر در کشتی باشم.دیگر درهیچ سمتی حاضر نیستم مسئولیت 
قبول کنم. شرایط روحی ام بعد از المپیک به گونه ای است که نمی توانم اطراف کشتی باشم. من 2 سال دیگر به مرز 
۶0سالگی خواهم رسید و این یعنی بازنشستگی من و صالح نیست در 5۸سالگی از من استفاده شود و باید به 
جوان ها میدان بدهیم تا در آینده نتایج خوبی به دست بیاید. «سرمربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی گفت: »در این 
مدت از زندگی خودم بسیار عقب ماندم و از نظر شخصی با مشکالتی مواجه شدم، البته دستبوس تمامی مردم و 
کسانی که به من کمک کردند، هستم و لطف و محبت های آنها را فراموش نمی کنم. اکنون پدرم مریض است و 

می خواهم به او رسیدگی کنم. خواهش من این است که همین مسیر را طی کنند و دیگر به محمد بنا فکر نکنند، چون من باز نخواهم گشت.«

آزمون: کار تیم ملی بازی به بازی سخت تر می شود
 سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال درباره بازی ایران و چین گفت:» کار تیم ملی بسیار دشوار است و کماکان به 
 حمایت مردم و رسانه ها نیاز است.« او درباره حریف روز سه شنبه ایران و حضور تماشاگران چینی در ورزشگاه گفت:
»چین تیم خوبی است. آنها بازیکنان خوب و آماده ای دارند و حتما در این مرحله کار بازی به بازی سخت تر می شود 
ولی ما باید کار خودمان را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم. ضمن اینکه ما با حضور تماشاگر و استادیوم پر، غریبه 
نیستیم. ان شاءا... تمام تالشمان را می کنیم تا بتوانیم با نتیجه خوب به تهران برگردیم.«آزمون با اشاره به نیاز این تیم به 
حمایت همه گفت:» تیم ملی بدون شک به حمایت مردم و رسانه ها و در کل یک حمایت ملی نیاز دارد. نباید بعد از 
یک برد فکر کنیم کار تمام شده است. تازه تیم ملی در ابتدای کار است. امیدوارم از اکنون تا آخرین روز مسابقات که 
روزهای مهمی برای فوتبال ایران به شمار می آید، حمایت ها از تیم ملی ایران ادامه داشته باشد و بتوانیم در یک فضای 
حمایتی، کامل کار را به جلو ببریم و مردم را خوشحال کنیم.« آزمون با قدردانی از حضور هواداران در ورزشگاه آزادی 
گفت: »واقعا به تماشاگران ایرانی افتخار می کنم. آنها تا دقیقه 90 ایستادند و صبور بودند و با حمایت هایشان توانستند 

به تیم ملی انگیزه فراوانی بدهند.«

 اکرم احمدی

تیم   ملی کشتی آزاد جوانان ایران در چهار وزن 
و  طال  مدال  دو  فرانسه  جهانی  مسابقات  اول 
یک نقره به دست آوردتا از لحاظ امتیاز تیمی 
پیشتاز باشد.آزاد کاران تیم ملی جوانان روز اول 
رقابت های جوانان جهان را بااقتدار شروع کردند.
سه ملی پوش ایران رقبای روس خود را با اقتدار 
شکست دادند تا روسها در روز اول فینالیستی 
نداشته باشند. در روز نخست رقابت های جهانی 
دو مدال طال به ایران و دو طال به آمریکا رسید. 
پیمان بیابانی و حسین شهبازی در اوزان ۶0 و 
9۶ کیلوگرم صاحب مدال طال شدند و احمد 
بذری در وزن ۷4 کیلوگرم به مدال نقره رسید.
در وزن ۶0 کیلوگرم پیمان بیابانی دارنده مدال 
طالی آسیا پس از استراحت در دور نخست مقابل 
استفان از رومانی ۱۱ بر صفر پیروز شد.او در 
مرحله یک چهارم نهایی مقابل تمورجان عثمان 

اوخانوف از ازبکستان با نتیجه ۱۱ بر صفر به 
پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. 
دیدار  در  حضور  برای  مرحله  این  در  بیابانی 
فینال به مصاف خژیک چیمبا از روسیه رفت و 
با نتیجه 5 بر یک به پیروزی رسید. او در دیدار 
نهایی نیز سلیم کوزان از ترکیه را با نتیجه 3 بر 
یک شکست داد و صاحب مدال طال شد.پیمان 
بیابانی درباره کسب مدال طالی جوانان جهان 
گفت:» قرعه من قرعه سختی بود ابتدا با حریف 
ازبک کشتی گرفتم که قهرمان آسیا بود بعد از 
را داشت  اروپا  با حریف روس که طالی  آن 
مصاف کردم و او راش شکست دادم.در دیدار 
فینال هم مقابل حریف ترک که بسیار پرنفس 
مدال  و  پیروزشدم  جنگید  هم  آخر  تا  و  بود 
طالی جوانان جهان را به دست آوردم«آزادکار 
وزن ۶0 کیلوگرم جوانان ایران از کشتی فینالش 
اصال راضی نیست. او گفت: » خیلی از کشتی ام 
رضایت ندارم. برنامه ای که داشتم و می خواستم 

زیرگیری کنم را نتوانستم به اجرا بگذارم.البته 
از  امتیاز  مبادا  تا  با احتیاط کشتی گرفتم  کمی 
دست بدهم و شکست بخورم.خدا را شکر با 
قهرمانی در جهان مزد زحمات خودم و کادر 
نیز  کیلوگرم   ۷4 وزن  در  اما  گرفتم.«  را  فنی 
احمد بذری پس از استراحت در دور نخست 
در دومین دور مقابل نیکیتا سوکوف از روسیه 
با نتیجه ۸ بر 4 صاحب برتری شد. او در دور 
بعد نیز مقابل الکساندر مور از کانادا با نتیجه ۱2 
بر 5 به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی 
شد. بذری برای حضور در دیدار فینال گئورگی 
پاسکالوف از مولداوی را ۱۶ بر ۶ شکست داد. او 
در دیدار پایانی مقابل مارک جان هال از آمریکا با 
نتیجه ۱0 بر صفر شکست خورد و به مدال نقره 
رسید.در وزن 9۶ کیلوگرم نیز حسین شهبازی 
ابتدا راخیموف از ازبکستان را ۱0 بر صفر برد، 
سپس در مرحله یک هشتم نهایی مقابل ماندیپ 
از هند ۷ بر صفر پیروز شد. شهبازی در مرحله 

یک چهارم نهایی مقابل رودزیانوک از بالروس 
با نتیجه ۱2 بر صفر به پیروزی رسید. او برای 
حضور در دیدار فینال  زائور کوتچیف از روسیه 
را با نتیجه ۸ بر3 شکست داد. شهبازی در دیدار 
نهایی به مصاف اریک تیله از آلمان رفت و با 
نتیجه ۷ بر یک از سد این کشتی گیر گذشت تا 
مدال طالی این وزن را از آن خود کند.در وزن 
50 کیلوگرم نیز علیرضا گودرزی در نخستین 
مصاف خود مقابل راهول از هند به روی تشک 
رفت و در حالیکه ۶ بر صفر از حریف پیش بود 
در پایان با نتیجه ۱0 بر ۸ بازنده شد و با توجه به 
شکست حریف هندی مقابل کشتی گیر روس، 
از رسیدن به مراحل باالتر بازماند.در پایان روز 
اول این رقابت ها تیم ایران با دو مدال طال و یک 
نقره و 29 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد، 
روسیه با سه مدال برنز و 2۸ امتیاز دوم است 
و تیم های آمریکا، گرجستان و ترکیه به ترتیب 

با 22، 23 و ۱۶ امتیاز سوم تا پنجم هستند.

 دو طال و یک برنز در روز اول مسابقات جوانان جهان به نام ایران شد

روس کشی جوانان کشتی آزاد

روزنامه  شانگهای دیلی در گزارشی به ورود تیم  
 ملی فوتبال ایران به شهر شن یانگ پرداخت.تیم  
 ملی فوتبال ایران برای برگزاری بازی حساس روز 
سه شنبه برابر چین، در شهر شن یانگ اولین جلسه 
تمرینی خود را در این شهر برگزار کرد.روزنامه  
شانگهای دیلی در گزارشی به ورود تیم   ملی فوتبال 
ایران به این شهر برای برگزاری دومین دیدار خود در 

انتخابی جام جهانی اشاره کرد و نوشت: »ایرانی ها با 
تجهیزات زیادی وارد شن یانگ شدند. چمدان های 
زیاد و وسایل گسترده ای که ایرانی ها داشتند، نشان 
می دهد آنها به کوچک ترین جزئیات نیز درمحل 
اقامت خود توجه کردند. حتی نوشیدنی ها و غذاهایی 
که بازیکنان ایران قرار است در کشور چین مصرف 
کنند نیز از قبل تهیه شده است.«نکته دیگری که 

توجه این روزنامه  را به خود جلب کرد، اعتماد به 
نفس بازیکنان ایرانی در بدو ورود به چین بود که 
روزنامه  شانگهای دیلی از آن به عنوان خیال راحت 
بازیکنان ایرانی از برد یاد کرد و نوشت: »ایرانی ها 
بدون استرس وارد چین شدند و به نظر خیال آنها 
برای برد راحت است.«سردار آزمون، بازیکنی است 
که این روزها به شدت مورد توجه روزنامه های 

چینی قرار گرفته است. این سایت چینی در این 
زمینه هم آورده است: »سردار آزمون »مسی ایران« 
است که گران ترین بازیکن فعلی تیم   ملی فوتبال 
ایران به شمار می رود و می تواند تاثیر باالیی در نتیجه  
بازی روز سه شنبه داشته باشد. آزمون هفت میلیون 
یورویی بازیکنی است که شم باالیی برای گلزنی 

دارد و به همین خاطر باید کامال مراقب او بود.«

خیال ایرانی ها از برد راحت است
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بررسی تشریحی سواالت داخلی
برای آزمون  آماده شوید»96«

22  تب هموراژیك بيشتر با كدام یك از روش هاي زیر منتقل 
مي شود؟ )آزمون دستياری 95(

Infected body fluid )الف
Aerosol transmission )ب
Droplet transmission )ج

Skin contact )د
 پاسخ: الف

 توضیح: ویروس هاي مولد تب هموراژیك از راه تماس با 
مایعات آلوده بدن و نه توسط انتقال آئروسل یا قطرك ها منتشر 
مي شوند. همه مایعات بدن باید ضدعفوني شوند، زیرا اعتقاد بر این 

است كه مسئول انتقال بيماري هستند.

19  خانم 28 ساله با BP: 180/100 مراجعه كرده است. در 
آزمایشات:

FBS= 84, BUN= 20, Cr= 1, Na= 138, K= 2.5, 
Plasma Renin Activity= low, Plasma Aldosteron= 
low 
 9 قطب   94 اسفند  )پرانترنی  است؟  محتمل تر  تشخيص  كدام 

كشوری )دانشگاه مشهد(( 
الف( تنگی شریان كليه 
ب( مصرف شيرین بيان 

ج( هيپرآلدوسترونيسم اوليه 
د( مصرف دیورتيك تيازیدی 

 پاسخ: ب
تشخيصی   Approach الگوریتم  به  توجه  با  توضیح:   
هيپوكالمی، در مواردی كه فشار خون باالست، قدم بعدی سنجش 
آلدوسترون است هرگاه آلدوسترون پایين باشد، اقدام بعدی سنجش 
كورتيزول است. در مصرف شيرین بيان، فشار خون باال، آلدوسترون 

پایين و كورتيزول طبيعی است.

23  مؤثرترین داروي »استنشاقي« كنترل كننده آسم كدام است؟ 
)آزمون دستياری 95(

الف( بتا آگونيست كوتاه اثر
ب( بتا آگونيست طوالني اثر

ج( آنتي كولينرژیك
د( كورتيكوستروئيد

 پاسخ: د
 توضیح: كورتيكواستروئيدهاي استنشاقي )ICS( مؤثرترین 
داروهاي كنترل كننده آسم هستند و مصرف زودهنگام آنها موجب 

تغييرات اساسي در درمان آسم مي شوند.

27  خانم 65 ساله ای با سابقه سرطان رحم به علت تنگي 
نفس و درد قفسه سينه مراجعه كرده است. سمع ریه ها 
و رادیوگرافي قفسه  سينه طبيعي است. در آزمایشات كراتي نين 
3 ميلي گرم در دسي ليتر دارد. مناسب ترین اقدام تشخيصي بعدي 

شما كدام است؟ )آزمون دستياری 95(
الف( CT آنژیوگرافي ریه

ب( MRI بدون تزریق ریه
ج( استرس اكوكاردیوگرافي
د( اسكن ونتيليشن/ پرفيوژن

 پاسخ: د
 توضیح: هم اكنون اسكن ریه روش تشخيصی خط دوم 
آمبولي ریه است. این روش بيشتر براي افرادي به كار مي رود كه 
نمي توانند ماده حاجب وریدي را تحمل كنند. در Case مورد نظر 
 CT-Scan بيمار مساوي 3 است نمي توان از Cr سؤال چون

قفسه سينه با كنتراست وریدي استفاده كرد.

26  مرد 50 ساله ای با سابقه مصرف الكل، به علت سرفه و 
خلط بدبو از هشت هفته پيش، مراجعه كرده است. تب، 
كاهش وزن و بي اشتهایي دارد. در سمع ریه ها صداي توبوالر در 
قاعده ریه راست شنيده مي شود. در رادیوگرافي قفسه  سينه، ضایعه اي 
با سطح مایع هوا در قاعده ریه راست مشهود است. محتمل  ترین 

تشخيص كدام است؟ )آزمون دستياری 95(
الف( وگنر 

ب( آبسه ریه 
ج( كانسر ریه 
د( گودپاسچر
 پاسخ: ب

 توضیح: آبسه ريه 
به عفونت ریه كه موجب نكروز پارانشيم ریه مي شود، آبسه ریه اطالق 
مي شود. به آبسه هاي ریوي كه موجب آمپيم، خلط و تنفس با بوي بد 

مي شوند، آبسه ریه فاسد )Putrid( اطالق مي  شود.
اتیولوژي: آبسه هاي ریوي غير اختصاصي اكثرا به دليل باكتري هاي 
بي هوازي ایجاد مي شوند. مایكوباكتریوم توبركلوزیس نيز عاملي در 

اتيولوژي آبسه ریه است.
نكته: در بيماراني جواني كه در گذشته سالم بوده اند، استافيلوكوك 
اورئوس در صورت ابتال به آنفلوانزا عامل مهمي در ایجاد آبسه ریه است.
عالئم بالیني: معموال بيماران سابقه آسپيراسيون دارند، یكي از ویژگي هاي 
شایع در این بيماران عفونت هاي اطراف دندان و لثه است. بعضي از 
بيماران خلط با بوي بد و فاسد دارند كه حاكي از بي هوازي ها است. 
عالئم شایع عبارتند از: خستگي، سرفه، خلط و تب ولي لرز ناشایع 

است. بيشتر بيماران كاهش وزن و آنمي دارند.
تشخیص: بهترین روش تصویربرداري آبسه ریه، CT-Scan است. 
مشاهده Air-fluid level در مطالعات تصویربرداري یك یافته 
تشخيصي مهم است. نمونه هاي خلط را مي توان جهت كشت بررسي 
كرد ولي باكتري هاي بي هوازي در كشت یافت نمي شوند، در صورتي 

كه شایع ترین علت اوليه آبسه ریه هستند.
درمان: عفونت هاي ناشي از باكتري هاي بي هوازي باید در ابتدا با 
كليندامایسين وریدي mg 600 ميلی گرم چهار بار در روز درمان 
شوند. زماني كه تب بيمار قطع شد و از لحاظ باليني بهبود یافت، 
كليندامایسين وریدي به كليندامایسين خوراكي )mg 300 چهار بار 

در روز( تبدیل مي شود.
 نكته: آبسه هاي ریوي ناشي از استافيلوكوك اورئوس باید با 

وانكومایسين درمان شوند. جایگزین آن لينزوليد است. 
 نكته اي بسیار مهم: در عفونت هاي ریوي نباید از داپتومایسين 

استفاده كرد.

28  خانم 35 ساله ای با شكایت تنگي نفس مراجعه كرده 
است. در معاینه كاهش صدا در نيمه تحتاني ریه چپ دارد. 
پلور گزارش شده است. در  افيوژن  قفسه سينه  رادیوگرافي  در 
آسپيراسيون مایع پلور نسبت پروتئين پلور به پالسما 0/3 و نسبت 
LDH پلور به پالسما 0/4 است. كدام یك از موارد زیر محتمل تر 

است؟ )آزمون دستياری 95(
الف( پنوموني

ب( بيماري لوپوس
ج( سيروز كبد
د( آمبولي ریه

 پاسخ: ج
 توضیح: جداول زیر

30  آزمایشات بيمار 60 ساله اي به قرار زیر است:
WBC = 7100/mm3, Hb = 9.7 g/dL, MCV = 81 
fL, Plt = 200,000/mm3, Fe = 40 µg/dL, TIBC = 250 
µg/dL, Ferritin = 145 µg/L

محتمل ترین علت كم خوني كدام است؟ )آزمون دستياری 95(
الف( آنمي فقر آهن
ب( تاالسمي مينور

ج( آنمي بيماري مزمن
د( سندرم ميلودیسپالزي

 پاسخ: ج
 توضیح: آنمي ناشي از التهاب حاد و مزمن و عفونت ها )آنمي 

ناشي از التهاب(
آنمي بيماري هاي مزمن یكي از شایع ترین انواع آنمي بوده و مهم ترین 
تشخيص افتراقي آنمي فقرآهن است. آنمي ناشي از بيماري هاي مزمن 
در مواردي چون التهاب، عفونت، آسيب بافتي و بدخيمي دیده مي شود.
نكته: علت ایجاد این نوع آنمي تحویل ناكافي آهن به مغز استخوان 

است، با وجود اینكه ذخایر آهن طبيعي یا افزایش یافته است.
يافته هاي آزمايشگاهي: آنمي بيماري هاي مزمن با نشانه هاي آزمایشگاهي 

زیر مشخص می شود:
افزایش  3ـ   ،TIBC كاهش  2ـ   ،)SI( سرم  آهن  بودن  پایين  1ـ 
پروتوپورفيرین گلبول هاي قرمز، 4ـ مغز استخوان هيپوپروليفراتيو، 5ـ 
ميزان اشباع ترانسفرین در محدوده 15 تا 20 درصد، 6ـ فریتين سرم 

طبيعي یا باال.
نكته اي بسیار مهم: فریتين سرم مشخص كننده ترین ویژگي افتراق بين 
آنمي فقرآهن حقيقي و خونسازي متعاقب كمبود آهن در التهاب است. در 
شرایط التهاب مقدار فریتين سرم تا 3 برابر از سطح پایه افزایش پيدا مي كند. 

29  براي كاهش واكنش هاي تب دار ناشي از ترانسفوزیون 
Packed cell، كدام یك از روش هاي زیر مناسب تر است؟ 

)آزمون دستياری 95(
الف( استفاده از فيلتر لكوسيت

ب( اشعه دادن كيسه خون
ج( شستشوي كيسه خون

د( استفاده از اهداء كننده مرد
 پاسخ: الف

 توضیح: واكنش هاي تب دار غیرهمولیتیك ناشي از انتقال خون
این واكنش ها، شایع ترین واكنش ناشي از انتقال اجزاء سلولي خون 
هستند. این واكنش ها با لرز، سفتي و افزایش یك درجه سانتي گراد 
درجه حرارت بدن، مشخص می شود. واكنش تب دار غيرهموليتيك 
)FNHTR( با Rule out سایر علل تب، تشخيص داده مي شود. 
آنتي بادي هاي ضد آنتي ژن هاي لكوسيتي و HLA دهنده مسئول 
ایجاد این واكنش ها هستند. لذا زنان مولتي پار و افرادي كه چندین 
بار تحت انتقال خون قرار گرفته اند در معرض خطر بيشتري هستند. 
با استفاده از فرآورده هایي كه لكوسيت آنها كاهش یافته، مي توان از 
وقوع این واكنش جلوگيري كرد. با تجویز استامينوفن نيز مي توان 

شيوع و شدت این واكنش ها را كاهش داد.

20  خانم 34 ساله ای به علت فشارخون باال روي درمان با 
هيدروكلروتيازید قرار دارد. وي به علت، خستگي، نوكتوریا، 
سردرد، پرنوشي و پرادراري مراجعه كرده است. در معاینه فشارخون 
است.  مثبت  تروسو و شوستوك  دارد.  ميلي متر جيوه   170/100
پتاسيم سرم 2/6 ميلي اكي واالن در ليتر است. سطح پالسمایي رنين 
ساپرس، و آلدوسترون افزایش دارد. محتمل ترین تشخيص كدام 

است؟ )آزمون دستياری 95(
الف( هيپرتانسيون اوليه

ب( زیادي مينرالوكورتيكویيد
ج( كم كاري پاراتيروئيد

د( تنگي شریان كليه
 پاسخ: ب

مینرالوكورتیكوئیدها  اولیه  افزايش  توضیح:   
)هیپرآلدوسترونیسم(

احتباس  موجب  مينرالوكورتيكوئيدها  افزایش  فیزيوپاتولوژي: 
می شود.  متابوليك  آلكالوز  و  هيپوكالمي  هيپرتانسيون،  نمك، 

هيپرآلدوسترونيسم به دو نوع اوليه و ثانویه تقسيم می شود. 
عالئم بالیني: عالیم اصلي هيپرآلدوسترونيسم شامل هيپرتانسيون، 
هيپوكالمي و آلكالوز متابوليك هستند. عالیم هيپوكالمي خفيف 
عبارتند از: خستگي، ضعف عضالني، شب ادراري، بي حالي و سردرد. 
عالیم هيپوكالمي شدید عبارتند از: پرنوشي، پرادراري، پارستزي، 
تتاني و فلج متناوب. فشارخون ممكن است اندك یا به مقدار زیاد 
افزایش یابد. رتينوپاتي خفيف و خونریزي نادر است. گاهي در 
آلكالوز متابوليك )و كاهش كلسيم آزاد سرم(، نشانه هاي تروسو و 

شوستك مثبت مي شوند. 
آلدوسترونيسم اوليه كه اكثرا هنگام بررسي هيپرتانسيون یا هيپوكالمي 
مشخص مي شود، یكي از انواع قابل درمان هيپرتانسيون است. تقریبا 
5 درصد مبتالیان به هيپرتانسيون، دچار آلدوسترونيسم اوليه هستند. 

بيمار اغلب 50-30 ساله است. نسبت زن به مرد 2 به 1 است.
 نكته: عالئم اصلي هيپرآلدوسترونيسم، ناشي از هيپوكالمي هستند. 
 يادآوري: 3 عالمت اصلي هيپرآلدوسترونيسم عبارتند از: 

هيپوكالمي، هيپرتانسيون و آلكالوز متابوليك.
تشخیص: در صورت وجود هيپوكالمي در همراهي با هيپرتانسيون 
باید به هيپرآلدوسترونيسم مشكوك شد. قبل از سنجش پتاسيم بيمار 
باید نمك كافي مصرف كند و دیورتيك ها قطع شوند. همچنين اگر 
بيمار تحت درمان با اسپيرنوالكتون است نيز باید قطع شود. سپس 
آلدوسترون پالسماي صبح و فعاليت رنين پالسما )PRA( سنجيده 
 20 ng/dl بيشتر از PRA شود. اگر نسبت آلدوسترون سرم به
در ساعت و سطح آلدوسترون بيشتر از ng/dl 15باشد، تشخيص 

هيپرآلدوسترونيسم تأیيد می شود.

21  مرد 75 ساله ای با خونریزي حجيم بدون درد از ركتوم 
است.  كرده  مراجعه  اورژانس  به  قبل  ساعت  یك  از 

محتمل ترین تشخيص كدام است؟ )آزمون دستياری 95(
الف( كوليت ایسكميك

ب( دیورتيكولوز
ج( كانسر ركتوم

د( هموروئيد
 پاسخ: ب

 توضیح: ديورتیكول
خونریزي از دیورتيكول ناگهاني، معموال بدون درد، بعضي اوقات 
Massive و اغلب از كولون راست است. این خونریزي در 80 
درصد موارد خودبه خود بند مي آید و در 25-20 درصد موارد عود 
مي كند. وازوپرسين داخل شریاني یا آمبوليزاسيون فوق انتخابي 
)Super selective(، خونریزي را در بيشتر بيماران قطع مي كند. 
رزكسيون جراحي هنگامي اندیكاسيون دارد كه خونریزي عود 

كند یا پایدار بماند.
 نكته: خونریزي جزئي و مخفي كاراكتریستيك خونریزي 

از دیورتيكول نيست.

24  مرد 45 ساله سيگاري با شكایت سرفه و خلط و تنگي 
نفس از حدود شش ماه پيش، مراجعه كرده است. سمع ریه ها 

ویزینگ منتشر، رادیوگرافي قفسه سينه طبيعي، اسپيرومتري:
 FEV1= 82% of predicted, FEV1/FVC = 65%  
بدون پاسخ به برونكودیالتور دارد. نخستين اقدام درماني كدام است؟ 

)آزمون دستياری 95(
الف( آنتي كولينرژیك استنشاقي
ب( قرص ان استيل سيستئين

ج( پردنيزولون خوراكي
د( قرص تئوفيلين

 پاسخ: الف
 COPD :توضیح 

كاهش پایدار در ميزان جریان بازدمي پرقدرت )FEV1( مشخص ترین 
یافته در COPD است. در تست هاي بررسي عملكرد ریوي، انسداد 
جریان هوا با كاهش FEV1 و كاهش نسبت FEV1 به FVC نشان 
داده مي شود. با بدتر شدن بيماري ممكن است حجم هاي ریوي 
افزایش یابد، بنابراین افزایش ظرفيت كل ریوي )TLC(، ظرفيت 

عملي باقيمانده )FRC( و حجم باقيمانده )RV( ایجاد مي شود.
 FEV1 برخالف آسم، كاهش COPD نكته اي بسیار مهم: در 
به ندرت پاسخ قابل توجهي به برونكودیالتورهاي استنشاقي مي دهد، با 
این وجود بيماران تا 15 درصد بهبود مي یابند. داروهاي آنتي كولينرژیك 
 FEV1 ایپراتروپيوم بروماید( موجب بهبود عالئم و اصالح سریع(

در مبتالیان به COPD مي شود.

کـامران  احمـدی

25  مرد 25 ساله سالمي، پس از تروما دچار ترومبوز ورید 
عمقي ساق پاي راست شده است. كدام دوره درمان ضد 

انعقادي براي این بيمار مناسب تر است؟ )آزمون دستياری 95(
الف( 3 ماه
ب( 9 ماه
ج( 12 ماه

د( مادام العمر
 پاسخ: الف

 توضیح: مدت درمان ضدانعقادي
در مورد اینكه چه مدت درمان ضدانعقادي باید ادامه یابد، مي توان 

آن را به صورت زیر دسته بندي كرد.
 ،OCP( 1 در افرادي كه پس از جراحي، تروما یا مواجهه با استروژن
حاملگي و درمان بعد از یائسگي( به آمبولي ریه مبتال شده اند، اگر 

6-3 ماه درمان شوند، عود پایين است.
2 براي افرادي كه پس از جراحي، تروما، استروژن یا نصب كاتتر 
ورید مركزي یا Pacemaker فقط دچار DVT در اندام فوقاني یا 

ساق پا مي شوند، 3 ماه درمان كافي است.
 LMWH تجویز 6-3 ماه هپارین ،VTE 3 در مبتالیان به كانسر و
به صورت منوتراپي و بدون وارفارین و ادامه آن به شكل نامحدود 

است، مگر اینكه بيماري Cancer-free بشود.
4 براي بيماراني كه دچار VTE ایدیوپاتيك مي شوند، عود پس 
از قطع درمان باالست. ترومبوآمبولي هاي وریدي )VTE( كه بعد 
از مسافرت هاي هوایي طوالني روي مي دهند، ایدیوپاتيك در نظر 
گرفته مي شوند. در بيماراني كه مبتال به VTE ایدیوپاتيك هستند، 
درمان ضدانعقادي جهت رسيدن INR بين 3-2 به مدت نامحدودي 
باید ادامه پيدا كند. Approach دیگر، شامل كاهش شدت درمان 
 INR ضدانعقادي بعد از 6 ماه تجویز داروهاي ضدانعقادي و كاهش

هدف در محدوده 2-1/5 است.
5 موتاسيون هاي ژنتيكي مثل فاكتور V ليدن و موتاسيون ژن 
پروترومبين ریسك عود VTE را باال نمي برند. با این وجود در 
افرادي كه ميزان آنتي بادي ضدكاردیوليپين در آنها متوسط یا باالست، 
درمان ضدانعقادي باید به مدت نامحدودي ادامه پيدا كند حتي اگر 

ترومبوآمبولي اوليه متعاقب تروما یا جراحي اتفاق افتاده باشد.



 شیرین میرزازاده

شده  اختصاصی  طب  یا  دقیق  فرا  طب  بی تردید، 
با  )Precision medicine( نحوه برخورد پزشکان 
درمان بیماران را به طور بنیادی تغییر خواهد داد؛ اما آیا 
برای جدی گرفتن این نگرش خیلی عجله نمی کنیم؟ البته 
طب فرا دقیق، واژه چندان صحیحی نیست و متخصصان 
از این واژه برای پرهیز از مواجهه درمانی یکسان با تمام 
بیماران و در پیش گرفتن درمان اختصاصی و منحصر به فرد 
برای هر بیمار خاص استفاده می کنند. همه محققان عرصه 
پزشکی موافق هستند که رویکرد طب فرا دقیق، تحولی 
است که در آینده ای نه چندان دور در علم پزشکی اتفاق 
خواهد افتاد؛ حتی اگر به گمان گروهی دیگر، دستیابی به 
این ایده آل پزشکی بسیار دور از ذهن است. دکتر روونا 
شارپ، سرپرست طب فرا دقیق در مرکز تحقیقات سرطان 
در انگلستان که روی برنامه ای متمرکز بر گسترش این 
بخش جدید دانش پزشکی فعالیت می کند می گوید: »برای 
ما طب فرا دقیق، درک و استفاده از وضعیت مولکولی 

بدخیمی یک بیمار در هدایت درمانی او است.«
سرطان، بهترین نمونه برای بررسی پتانسیل حرکت به 
سمت طب فرا دقیق است؛ زیرا در حال حاضر داروهای 
هدفمند در درمان بیش از 25 نوع مختلف سرطان کاربرد 
دارند و تعداد فراوانی از این داروها نیز در دست مطالعه 
هستند. آنچه مهم است، بسیاری از شناخته شده ترین و 
موفق ترین نمونه های درمان های هدفمند، در عرصه مقابله با 
بدخیمی هاست. مثال خوب آن، داروهایی است که به طور 
خاص بدخیمی پستان با موتاسیون BRCA را هدف قرار 
می دهند یا داروهای مورد استفاده برای بیماران با بدخیمی 
ریه که موتاسیون PD-L1 را بروز داده اند. یک متاآنالیز که 
در دانشگاه سن دیگو کالیفرنیا انجام شده، اهمیت درمان های 
هدفمند در مواجهه با بدخیمی ها را نشان می دهد. طی 
این متاآنالیز، 346 مطالعه فاز1 در زمینه سرطان بررسی 
شد. نتیجه آنکه میزان عود تومور در بازوی درمان شده با 
طب فرا دقیق در مقایسه با بازوی دیگر، 30/6 درصد در 

برابر 4/9 درصد بود.
هر چند که طب فرا دقیق می تواند هر بیومارکری را مورد 

استفاده قرار دهد، بیشتر تصمیم گیری ها برای درمان هدفمند 
سرطان، براساس آزمون های بررسی تغییرات ژنتیکی مسبب 
رشد و گسترش تومور انجام می شود. البته ژنتیک همه 
چیز طب فرا دقیق نیست. به گفته استیو گاردنر، ارتباط 
دادن مو به موی طب فرا دقیق و ژنتیک، کمی کوته فکرانه 
است. در نظر گرفتن ژنتیک به تنهایی، مثل در نظر گرفتن 

عکس به صورت سیاه و سفید است. 
 )PSA( او از آزمون آنتی ژن اختصاصی پروستات
 PSA به عنوان مثال یاد می کند و می گوید: »صحت آزمون
در حدود 90 درصد است؛ اما اگر شما سینگل نوکلئوتید 
پلی مورفیسم های خاصی را با آنتی ژن PSA ترکیب کنید، 
می توانید صحت آزمون را تا 99/9 درصد افزایش دهید.«

این محقق مرکز سرطان انگلستان در ادامه می افزاید: 
»اگرچه طب فرادقیق تاکنون فقط روی درمان های هدفمند 
براساس ژنوم متمرکز بوده است، ما می خواهیم حرکت به 
سوی یک رویکرد چندمحوری را شروع کنیم تا بتوانیم 
پیش بینی درستی از وضعیت بیماری داشته باشیم. هیچ 
تضمینی وجود ندارد که یک اشتباه در DNA، به یک 

اشتباه در تولید یا بیان یک پروتئین منتهی نشود. بنابراین، 
الزم است که به بیان ژنی، پروتئین سازی متعاقب آن و 
متابولیسم براساس آن بیشتر توجه کنیم. این مباحث، 
تاکنون کمتر مورد توجه بوده اند اما ما در تالش هستیم 
که حوزه های مورد نیاز را شناسایی کرده و آنها را در 

مطالعات بالینی وارد کنیم.«
بنابراین، الزم است که رویکردی ترکیبی برای درمان 
بیماران در پیش گرفته شود. اگر بیماری عوامل مسبب 
متعددی دارد، آن مسیرهای موتاسیون یافته و فعال 
شده را با داروهای مختلف به طور همزمان هدف قرار 
می دهیم. مشکل اصلی با درمان های ترکیبی، افزایش 
درمانی  ترکیب  به  که  وقتی  است.  مسمومیت  خطر 
دوگانه یا سه گانه روی می آوریم، باید افزایش خطر 
و  باشیم  داشته  نظر  در  نیز  را  تداخالت  و  عوارض 
تصمیم گیری  بیشتری  احتیاط  با  بیمار  آن  مورد  در 
در  به خصوص  ترکیبی  و  چندگانه  رویکرد  کنیم. 
مورد داروهای ایمونوانکولوژی جدی تر است. زیرا 
ایمونوتراپی هدفمند سرطان به سرعت در حال رشد 

است. تا به امروز از نتایج ارزنده این حوزه در درمان 
بدخیمی هایی نظیر مالنوم و بدخیمی ریه استفاده شده 
است. باید بتوانیم پیش بینی کنیم که کدام بیمار به این 
درمان ها پاسخ می دهد و کدام بیمار پاسخ نخواهد داد 

تا بتوانیم درمان را به درستی هدایت کنیم. 
اگر قرار باشد که پزشکی فرا دقیق وسعت داده شود، 
نیاز به داروهای بسیار بیشتری در این زمینه داریم. بنابراین 
صنعت داروسازی نقش بسیار کلیدی در پیشرفت این عرصه 
طب نوین دارد. برای بهره مندی از درمان های ترکیبی، نیاز به 
داروهای هدفمند بیشتری داریم. تالش برای تولید داروهای 
جدید، وارد کردن آنها در مسیر تایید و عرضه آنها به بازار 
مصرف با فرموالسیون هایی که قابل تجویز باشند، تغییری 
است که نسلی جدید از پزشکان را پرورش می دهد. البته 
این تغییر در بخش های خاصی زودتر اتفاق می افتد؛ زیرا 
برخی از حوزه های پزشکی نیاز بیشتری به طب فرا دقیق 
دارند، اما بی تردید حداقل 20 سال الزم است تا این تحول 

در همه عرصه های علم پزشکی رخ دهد.
pharmaTimes, September 2016 :منبع

تــازه ها

سازمان غذا و داروی آمریکا اخیرا گزارش عوارض چندگانه مرتبط 
 )Vascu-Guard( با برچسب عروق محیطی با نام واسکو-گارد
را که طی اندآرترکتومی کاروتید مورد استفاده قرار می گیرد، دریافت 
کرده است. این گزارش ها در سال 2016 جمع آوری شده اند و شامل 
خونریزی و هماتوم های طی جراحی یا پس از جراحی است که برخی 
از آنها نیاز به مداخالت پزشکی داشته اند و 3 مورد مرگ متعاقب وقوع 
عوارض مدت کوتاهی پس از جراحی ثبت شده است. تولیدکننده این 
ابزار پزشکی، شرکت بکستر )Baxter(، سازمان غذا و داروی آمریکا 
را از وقوع این عوارض آگاه کرده است. در حال حاضر سازمان غذا و 
داروی آمریکا نگران است که پچ های واسکو-گارد آنچنان که باید و 
انتظار می رود برای بیماران سودمند نباشند و بیمارانی که با این محصول 
تحت درمان قرار می گیرند، در معرض خطر تجربه مشکالت جدی و 
کشنده نظیر خونریزی بسیار شدید در ناحیه گردن )که به سرعت به 
انسداد راه هوایی تنفسی بیمار، هایپوکسی، کاهش پرفیوژن خونی مغز، 
سکته مغزی یا ایست قلبی می انجامد( باشند. بچ های واسکو-گارد، 
برای استفاده در بازسازی عروق محیطی شامل کاروتید، شریان رنال، 
شریان ایلیاک، شریان فمورال، شریان پروفوندا و عروق خونی تیبیال 
تجویز می شود.متعاقب اقدام اخیر شرکت بکستر، سازمان غذا و داروی 
آمریکا به متخصصان و درمانگران توصیه کرده که قبل از استفاده از 
وسیله مذکور، حتما ابتدا با بیمار در مورد گزینه های درمانی موجود 
گفت وگو کنند و خطرات و فواید احتمالی هر کدام از این گزینه ها 
را برای بیمار شرح دهند. همچنین، توصیه شده که برای آماده سازی 
و استفاده از این برچسب ها، دقیقا از روی بروشور داخل جعبه اقدام 
شود. در انتها هم به پزشکان و هم به بیماران توصیه اکید شده که 
هرگونه عارضه جانبی متعاقب مصرف این محصول را سریعا به 

سازمان غذا و داروی آمریکا گزارش کنند.
FDA منبع: سایت رسمی

هشدار به مصرف کنندگان 
درمان دقیق و هدفمند براساس وضعیت بیماریواسکو-گارد

مه ان ز و ر

نگاهی به رویکرد  های»طب فرا دقیق« در پزشکی نوین

طی   )Genmab( ژنماب  شرکت 
روزهای گذشته اعالم کرد که سازمان 
غذا و داروی آمریکا، درخواست بررسی 
ثبت محصول بیولوژیک جدید مربوط 
 )Ofatumumab( اوفاتوموماب  به 
با نام تجاری آرزرا )Arzerra( را در 
ترکیب با فلودارابین و سیکلوفسفاماید 
در درمان مبتالیان به لوسمی لنفوسیتیک 
مزمن )CLL( راجعه، پذیرفته است. در 
درخواست  این  میالدی   2016 می  ماه 
توسط نوارتیس در همکاری مشترک با 
و  ارائه  دارو  و  به سازمان غذا  ژنماب 
قرار شد که تحت پوشش قوانین حمایتی 
بررسی شود. درخواست تایید برای این 
اندیکاسیون، براساس نتایج به دست آمده 

از مطالعه فاز3 با نام COMPLEMENT 2 برای ارزیابی 
اوفاتوموماب در ترکیب با فلودارابین و سیکلوفسفاماید 
در مقایسه با تجویز فلودارابین و سیکلوفسفاماید تنها 
برای درمان مبتالیان بهCLL  راجعه انجام شد. نتایج 
 ،COMPLEMENT 2 اصلی به دست آمده از مطالعه
بودند. جان ون  منتشر شده  میالدی  آوریل 2015  در 
»این  می گوید:  ژنماب  شرکت  مدیرعامل  وینکل،  د 
چهارمین اندیکاسیون مورد تایید از سوی سازمان غذا 
و داروی آمریکا برای آرزراست و ما خوشحال هستیم 
از  قابلیت های درمانی این محصول طیف بیشتری  که 

بیماران را شامل می شود.«
مطالعه  COMPLEMENT 2، یک مطالعه فاز3 

از نوع تصادفی است که در آن در مجموع 365 بیمار 
در  داشتند. همه شرکت کنندگان  از 18 کشور شرکت 
مطالعه، با عود بیماری لوسمی لنفوسیتیک مزمن روبه رو 
شده بودند. شرکت کنندگان در مطالعه به نسبت مساوی 
با  ترکیب  در  را  اوفاتوموماب  سیکل   6 حداکثر  برای 
فلودارابین و سیکلوفسفاماید یا 6 سیکل فقط رژیم حاوی 
فلودارابین و سیکلوفسفاماید دریافت کردند. هدف اولیه 
مطالعه، شانس بقای بدون پیشرفت بیماری بود. مطالعه با 
موفقیت به هدف اصلی خود دست یافت. شانس بقای 
بدون پیشرفت بیماری در گروه تحت درمان با ترکیب 
3 داروی اوفاتوموماب، فلودارابین و سیکلوفسفاماید برابر 
با 28/9 ماه و در گروه دریافت کننده رژیم 2 دارویی 

ماه   18/8 سیکلوفسفاماید،  و  فلودارابین 
مطالعه  این  ثانویه  اهداف  شد.  محاسبه 
میزان پاسخ دهی کامل درمانی، شانس بقای 
کلی، زمان الزم تا پاسخ دهی درمانی و طول 
مدت پاسخ دهی درمانی، زمان تا نیاز به 
درمان بعدی، ایمنی دارو و کیفیت زندگی 
بیماران بودند. عوارض گزارش شده در 
شده  گزارش  عوارض  با  معادل  مطالعه 
اوفاتوموماب  روی  قبلی  مطالعات  طی 
این  در  جدیدی  عارضه  هیچ  و  بودند 
مطالعه ذکر نشد. اوفاتوموماب، یک آنتی 
برای  که  انسانی است  مونوکلونال  بادی 
هدف قرار دادن مولکول CD20 که روی 
سطح سلول های لوسمی لنفوسیتیک مزمن 
و لنفوسیت های B طبیعی مشاهده می شوند 
طراحی شده است. آرزرا در آمریکا برای تجویز در ترکیب 
با کلرامبوسیل برای درمان بیمارانی که قبال درمانی برای 
تجویز  و  نکرده اند  دریافت  مزمن  لنفوسیتیک  لوسمی 
برایشان  فلودارابین  پایه  با  شیمی درمانی  رژیم های 
بیمارانی  برای درمان تکمیلی  دانسته شده و  نامناسب 
که پاسخ نسبی به حداقل 2 خط درمانی قبلی داده اند 
تجویز می شود. در اتحادیه اروپا، آرزرا برای تجویز در 
ترکیب با کلرامبوسیل یا بنداموستین در درمان آن گروه 
از مبتالیان به CLL که قبال درمانی دریافت نکرده اند و 
نیز بیمارانی که برای رژیم های درمانی با پایه فلودارابین 

مناسب دانسته نشده اند، تاییدیه دارد.
PRNewswire :منبع

مناسب ترین داروی رژیم های ترکیبی جدید در درمان لوسمی لنفوسیتیک مزمن
ضدصرع در بارداری

خبــر

محققان  توسط  که  مطالعه ای  طبق 
انگلیسی انجام شده، رشد قوای ذهنی 
فرزندان زنانی که طی دوران بارداری 
نظیر  ضدصرع  جدیدتر  داروهای  از 
استفاده  توپیرامات  و  لووتیراستام 
می کنند، کمتر مختل می شود. اما داروی 
پرمصرف ضدتشنج والپروئات با تولد 
به  بود؛  مرتبط  پایین   IQ با  کودکان 
طی  که  بارداری  زنان  گروه  در  ویژه 
این  باالی  دوز  خود  بارداری  دوران 
دارو را مصرف کرده بودند. سرپرست 
مطالعه، دکتر ربکا بروملی، از دانشگاه 
منچستر می گوید: »درمان صرع در زنانی 
که باردار هستند بسیار مهم است؛ زیرا 
در مورد این بیماران، هم سالمت مادر 
کودک  باید سالمت  هم  و  است  مهم 

درنظر گرفته شود.«
طی  که  کودکانی  مطالعه  این  در 
لووتیراستام  معرض  در  جنینی  دوران 
هیچ  بودند،  گرفته  قرار  توپیرامات  یا 
فرقی با کودکانی که در دوران جنینی 
را  داروها  این  از  کدام  هیچ  مادرشان 
مصرف نکرده بود نداشتند. جالب اینکه 
از کودکان مواجه  آنها  ضریب هوشی 
بیشتر  والپروئات،  باالی  دوز  با  شده 
بود. همچنین، مهارت های زبانی و تفکر 
در این گروه رشد بهتری داشت. این 
نتایج می تواند برای زنان مبتال به صرع 
که قصد بارداری دارند، مورد استفاده 
 قرار گیرد. برای ترتیب دادن این مطالعه، 
کودک  که  صرع  به  مبتال  زن   171 
5 تا 9 ساله داشتند بررسی شدند. طی 
بارداری 42 نفر از این زنان لووتیراستام، 
27 نفر توپیرامات و 47 نفر والپروات 
با  زنان  این  بودند.  کرده   دریافت 
55 زن که در دوران بارداری هیچ داروی 
ضدصرعی مصرف نکرده بودند مقایسه 

شدند.
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شرکت علوم زیستی نوروکرین روزهای اخیر اعالم کرده که سازمان غذا و داروی 
آمریکا به طور مشروط داروی با الگوی مصرف یکبار در روز این شرکت، والبنازین 
)Valbenazine( با نام تجاری اینگرزا )Ingrezza( را که مهارکننده وزیکوالر 
مونوآمین ترانسپورتر2 است پذیرفته است. پذیرش درخواست بررسی داروی جدید 
برای والبنازین در درمان تاردیو دیسکینزی و نیز مصرف آن در سندرم تورت است. 
نام اینگرزا با هدف پیشگیری و به حداقل رساندن احتمال خطاهای پزشکی برای این 
دارو انتخاب شده است. درخواست بررسی ثبت داروی جدید برای اینگرزا، براساس 
نتایج به دست آمده از مطالعات بالینی Kinect 2 و Kinect 3 که در مجموع بیش از 

330 بیمار مبتال به تاردیو دیسکینزی در آن شرکت کردند 
صورت گرفت. اطالعات به دست آمده طی این مطالعات 
همراه با نتایج 18 مطالعه بالینی دیگر، همه در آماده کردن 
درخواست بررسی ثبت داروی جدید برای اینگرزا نقش 
داشتند. شرکت نام برده انتظار دارد که زمان بندی اعالم نتیجه 
بررسی درخواست ثبت خود را در اکتبر 2016 میالدی از 
سازمان غذا و داروی آمریکا دریافت کند. تاردیو دیسکینزی، 
با حرکات غیرارادی و تکرارشونده صورت، لب ها و زبان، 
چشمک زدن و جمع کردن لب ها یا اندام ها مشخص می شود. 
این عالئم به ندرت برگشت پذیرند و هم اکنون هیچ داروی 
مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا برای درمان این 

بیماری وجود ندارد. وزیکوالر مونوآمین ترانسپورتر2، 
پروتئین تغلیظ شده ای در مغز انسان است که به طور اولیه 
مسئول بسته بندی مجدد و انتقال مونوآمین ها )دوپامین، 
نوراپی نفرین، سروتونین و هیستامین( در نورون های 
پیش سیناپسی است. اینگرزا در آزمایشگاه های شرکت 
نوروکرین تولید شده و یک مهارکننده کامال اختصاصی 
وزیکوالر مونوآمین ترانسپورتر2 است که آزادسازی 
دوپامین را طی تبادالت عصبی تنظیم می کند و تمایل 
کمی به وزیکوالر مونوآمین ترانسپورتر1، سایر گیرنده ها، 

ناقالن و کانال های یونی دارد. 
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 بررسی والبنازین در درمان 
تاردیو دیسکینزی

تــازه ها

سازمان غذا و داروی آمریکا دریافته که رشد قابل توجه مصرف داروهای 
اپیوئیدی همراه با بنزودیازپین ها یا سایر داروهایی که دستگاه عصبی 
مرکزی را تضعیف می کنند، موجب بروز عوارض جدی نظیر اختالل 
تنفسی و مرگ می شود. داروهای اپیوئیدی برای کاهش درد و درمان سرفه 
تجویز می شوند. بنزودیازپین ها برای درمان اضطراب، بی خوابی و تشنج 
تجویز می شوند. در تالش برای کاهش میزان نیاز به مصرف داروهای 
اپیوئیدی، بنزودیازپین ها یا اپیوئیدها همراه با سایر تضعیف کنندگان 
دستگاه عصبی مرکزی، سازمان غذا و داروی آمریکا هشداری را به 
برگه اطالعات دارویی داروهای نسخه ای اپیوئیدی ضددرد و ضدسرفه 
و نیز بنزودیازپین ها اضافه کرده است. سازمان غذا و داروی آمریکا، 
مطالعات متعددی را روی عوارض جدی و کشنده مرتبط با مصرف 
همزمان داروهای اپیوئیدی و بنزودیازپین ها )یا الکل( ترتیب داده 
است. براساس اطالعات به دست آمده، این سازمان تغییرات متعددی 
را برای منعکس کردن خطر مصرف همزمان این گروه داروها در برگه 
اطالعات دارویی آنها الزامی کرده است. تحقیقات سازمان غذا و دارو 
روی مصرف همزمان بنزودیازپین ها یا داروهای تضعیف کننده دستگاه 
عصبی مرکزی با داروهای جدید مجاز در درمان اعتیاد، هنوز ادامه دارد. 
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خطر مصرف همزمان اپیوئیدها
 و بنزودیازپین ها 
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همه ما به نوعی در جریان سرطان درگیریم. سرطان تمام 
افراد کره زمین را تحت تأثیر قرار داده است. یا شخص 
خودش به آن مبتال است، یا کسی را می شناسد که دچار 
آن است، که ممکن است عضو خانواده یا دوستش 
باشد. هر یک از ما سرگذشتی در ارتباط با سرطان دارد.
نرگس زرد هر بهار برمی گردد و همین طور هم »جویس 
کول  هاویک« گزارشگر هنر و سرگرمی های یک شبکه 
تلویزیونی که سه بار بر بیماری سرطان غلبه کرده است. 
در ایالت ماساچوست، »نرگس زرد« و »جویس کول 

هاویک« نماد امید هستند.
20 سال است که کول هاویک رئیس روزهای نرگس 
است.  سرطان  انجمن  در   )Daffodil Days( زرد 
برای جمع آوری  است  فعالیتی  زرد  نرگس  روزهای 
پول جهت حمایت از تحقیقات، آموزش، هواداری از 
بیماران سرطانی و برنامه های خدماتی. کول هاویک 
بر زندگی هزاران نفر تأثیر گذاشته و کمک کرده تا 
10 میلیون دالر برای این انجمن جمع آوری شود. کول 
هاویک دلیلی است بر این مدعا که شخص نه تنها 
می تواند بر سرطان علیه کند که به موفقیت هم دست 
با مفید بودن در زندگی دیگران، می تواند از  یابد و 
زندگی خارق العاده ای برخوردار شود. انرژی، همدردی، 
رسالت و روحیه او مردم ایالت ماساچوست را متحد 
با  بارز و زنده است که چگونه  می سازد. او گواهی 
پیگیری، درمان های جدید، نگرشی معنوی و شانس 
صرف می توان از احتمال بسیار باالی درمان برخوردار 
شد. کل این جریان در سال 1979، یک هفته پیش از 
ازدواج او، آغاز شد. او روی ران خود یک خال گوشتی 
مشاهده و برای معاینه آن به پزشک مراجعه کرد. در 
بیوپسی مشخص شد که مالنوم بدخیم است. زمانی 
که او از راهرو کلیسا به طرف پایین می آمد، در ساق 
پایش 17 بخیه وجود داشت که در ماه عسل شوهرش 

آنها را در آورد. جویس 26 ساله بود.
ده سال بعد، او بر دو حمله سرطان تخمدان غلبه 
کرد، که خوشبختانه در اولین مراحل آن ردیابی شده 
بود. در سال 1988، در حالی که کول هاویک مشغول 
تمرین یوگا بود، درجه حرارت بدنش باال رفت، احساس 
سرما همراه با حرکات تشنجی بدن به او دست و دچار 
درد شدید شکم شد. پزشکان به او آنتی بیوتیک دادند و 

دو هفته بعد تصمیم گرفتند آپاندیس او را عمل کنند، 
اما تعجب کردند که روی تخمدان سمت چپ او یک 
تومور قرار دارد. او خوش شانس بود که در مرحله اول 
این بیماری عالئمی را احساس کرد. امکان دارد سرطان 
تخمدان مهلک باشد زیرا اغلب بسیار دیر پیدا می شود و 
عالئم مراحل اولیه آن معدود است. پزشکان می خواستند 
هر دو تخمدان را بردارند، اما کول هاویک مقاومت کرد 
زیرا می خواست امکان بچه دار شدن محفوظ بماند. معلوم 
شد که این کاری خطرناک بود. در سال 1989، چون درد 
بیشتری احساس می کرد، تحت عمل جراحی اضطراری 
قرار گرفت. پزشکان تخمدان دیگر او را هم که سرطانی 
بود برداشتند. در طول 6 ماهی که او تحت شیمی درمانی 
قرار داشت، به کار خود ادامه داد و جای  تعجب بود که 
مویش ریزش نکرد. پس از شیمی درمانی، او اصرار کرد 
عمل جراحی دیگری صورت گیرد تا اطمینان حاصل 
شود کل سرطان از بین رفته است. او گفت، هنگامی که 
چیزی درون بدن آدم رشد می کند و شخص نمی داند 
که چنین چیزی در بدنش وجود دارد، شوکه می شود و 
تفکر فیزیکی، احساسی و معنوی او کامال تغییر می کند. 

اما من هرگز احساس نکردم چرا من؟ در خالل فعالیت 
روزهای نرگس زرد، او به طور آزادانه درباره بیماری خود 
با مردم صحبت کرد. او نماد شناخته شده بیماران سرطانی 
است که درمان شده اند  و با هزاران نفر صحبت می کند. 
او گفت، سرطان تا حد زیادی بخشی از چیزی که من 
هستم تشکیل می دهد، اینکه سرگذشت خاص من چه 
بود و اینکه اطالعات خود را چگونه به دست آورده ام.

کول هاویک گفت، جویا شدن نظر پزشکی دیگران 
و جمع آوری بیشترین اطالعات ممکن بسیار اهمیت 
افراد  و  هستند  تغییر  حال  در  مدام  اطالعات  دارد. 
مختلف در زمان های مختلف این اطالعات را در اختیار 
دارند. بیمار به جدیدترین اطالعاتی که می تواند داشته 
باشد، نیاز دارد. بیمار باید برای خودش تا می تواند 
وقت بخرد، زیرا هر روز که می گذرد، مراقبت های 
جدید، داروهای جدید و درمان های جدید پیدا می شود. 
بنابراین، اگر بیمار بتواند به خودش یک، دو، یا سه 
سال وقت بدهد، دارویی جدید، درمانی جدید، چیزی 
وجود خواهد داشت تا او را به مرحله بعدی برساند. 
کول هاویک که تصمیم گیری های مربوط به درمانش 

را خودش اداره می کرد، متوجه شد درمان های متعدد 
متفاوتی برای سرطان و نظرات متفاوتی درباره نحوه 
هشداری  این  گفت،  او  دارد.  وجود  سرطان  درمان 
برای من بود. من هیچ چیز نمی دانستم. فکر می کردم 
تشخیص چیزی کامال واضح و مشخص مثل سیاه و 
من صددرصد  نیست.  اینطور  راستش،  است.  سفید 
اصرار می کنم تمام اطالعات را در اختیار داشته باشم 
و تصمیمات نهایی را درباره هر کاری که می خواهند 
در مورد من انجام دهند خودم اتخاذ کنم. فکر می کنم 

این مسئله مهم است.
است.  داده  شکوفه  زرد  نرگس  روزهای  رویداد 
ایالت ماساچوست، امسال 3 میلیون گل به  فقط در 
زرد،  نرگس  روزهای  برای  سال،  هر  رسید.  فروش 
کول هاویک از تعداد زیادی مدارس، از مهد کودک 
گرفته تا دانشگاه، شرکت های بزرگ، گروه های مربوط 
به زنان و گردهمایی های هنری، و بیمارستان ها، و از 
تمام آنهایی که تعهد خود را به مبارزه با سرطان ثابت 
کرده اند، دیدن می کند. در ایالت ماساچوست، دانشگاه 
هاروارد این مزیت را دارد که بزرگترین اهدا کننده 
پول به روزهای نرگس زرد است  و دانشکده حقوق، 
پزشکی و بازرگانی 30000 دالر جمع آوری کردند. در 
بیمارستان ها، او با کارکنان بخش پزشکی صحبت می کند 
و مدتی پیش بیماران می ماند. با شوهرش میهمانی های 
تحقیقات برپا می کند که در آنها میهمانان برجسته، مانند 
دکتر جودا فولکمن )Judah Folkman(، که پدر 
مفهوم ضدرگزایی )مسدود کردن خونی که برای تومور 
تأمین می شود( است، شرکت دارند. او عاشق رفتن 
به مدارس است. گروه های کودکان که لباس نرگس 
زرد بر تن دارند برای او هورا می کشند، نمایش اجرا 
می کنند و داستان هایی می خوانند درباره اینکه چگونه 
سرطان بر زندگی آنها تأثیر گذاشت و در ضمن برای 
تحقیقات سرطان پول جمع آوری می کنند. او کار این 
کودکان را در تلویزیون بررسی می کند، همانطور که 
در مورد هر تولید حرفه ای این کار را می کند، در حالی 
که یک دسته گل نرگس زرد روی میزش قرار دارد. 
کول هاویک همواره با مردمی که مالقات می کند به 
اهداف مشترک می رسد  و مادامی که آنها را تشویق 
می کند، آنها بخشی مهم از سیستم گسترده حمایتی او 

را تشکیل می دهند.
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 توانایی آلو خشک )آلو بخارا( در کمک به هضم غذا شناخته شده 
و این توانایی تا حدی ناشی از وجود فیبر غذایی موجود در این میوه 
خشک است )هر نصف فنجان از آن 3/8 گرم فیبر غذایی دارد(. اکثر 
میوه های خشک پر از فیبر غذایی هستند و امکان دارد فیبرغذایی در 
تنظیم اجابت مزاج و تخفیف یبوست مفید واقع شود. خوردن یک 
مشت انجیر، خرما، کشمش، یا زردآلوی خشک را به عنوان غذای 
سبک یا سرپایی )اسنک( امتحان کنید. یا این میوه های خشک را 
قطعه قطعه کنید و روی ذرت صبحانه یا غذا های تهیه شده از غالت 

کامل بپاشید.
 انواع مختلف لوبیا دارای مقدار زیادی فیبر غذایی هستند، سرشار 
از پروتئین بوده و مقدار کمی چربی دارند. برای افزایش دادن فیبر 
غذایی دریافتی، خوردن هفته ای دو بار لوبیا را به جای گوشت امتحان 
کنید. به سوپ، غذای آب پز، ساالد، تخم مرغ و برنج و غذا های حاوی 
پاستا، لوبیا اضافه کنید. لوبیا را به مدت 4 دقیقه بجوشانید و روی آن 
نمک بپاشید تا اسنک مفیدی تهیه شود. حتما باید مقدار زیادی آب 
بنوشید تا این فیبر غذایی اضافی را قورت دهید و از یبوست و پر گاز 

شدن شکم اجتناب کنید.
 عدس و نخود با لوبیا هم خانواده هستند و خصوصیات غذایی 
مشترکی دارند، یعنی اینکه حاوی مقدار زیادی پروتئین بوده و چربی 
اندکی دارند. عدس سریع تر از اکثر بقوالت دیگر می پزد و در سوپ 
و غذا های آب پز پرطرفدار است. نخود پخته را می توان بدون خرد 
کردن به ساالد اضافه کرد، یا آن را در دستگاه مخلوط کن ریخت و 
خمیر نخودچی پوره شده تهیه کرد که معموال با روغن یا خمیر کنجد 
مخلوط شده است. افزودن هر نوع بقوالت به رژیم غذایی مفید است، 
اما باید آنها را کم کم به رژیم غذایی اضافه کرد تا به پیشگیری نفخ و 

تولید گاز بسیار زیاد در شکم کمک شود.
 بسیاری از مردم از مصرف خشکبار و دانه ها خودداری می کنند 
زیرا این مواد معموال دارای مقدار زیادی کالری و چربی هستند. اما 
خشکبار و دانه ها این قابلیت را دارند که یکی از منابع عالی فیبر غذایی 
و دیگر مواد مغذی باشند. به عنوان مثال، در یک چهارم فنجان مغز 
تخم آفتابگردان 3/9 گرم و در یک اونس )28/35 گرم( بادام 3/5 گرم 
فیبر غذایی وجود دارد. اضافه کردن خشکبار یا دانه های قطعه قطعه 
شده را به ساالد یا ماست امتحان کنید. یا از خوردن مشتی خشکبار یا 

دانه بو داده به عنوان اسنک عصرانه مفید لذت ببرید.
 در وعده های غذایی، به جای برنج سفید از برنج قهوه ای )دارای 
سبوس( استفاده کنید. یا خوردن نودل )رشته فرنگی( را که از غالت 
کامل تهیه شده امتحان کنید. برای ایجاد تنوع، با گندم بو داده و 
ترک خورده، که از غالت کامل و سرشار از فیبر غذایی است، غذایی 
تهیه کنید. آیا نگران هستید که غالت باعث افزایش وزن می شوند؟ 
افزودن فیبر غذایی به رژیم غذایی در واقع می تواند در پیشگیری از 
اضافه وزن مفید باشد، زیرا فیبر غذایی باعث می شود برای مدت 
طوالنی تری احساس کنید سیر هستید. همچنین، غذا هایی را که مقدار 
زیادی فیبر غذایی دارند باید برای مدت طوالنی تری جوید، و در نتیجه 

بدن شما برای مدت بیشتری حس می کند که سیر است.
  بذر گیاه کتان این قابلیت را دارد که یکی از منابع عالی فیبر غذایی 
باشد، زیرا یک قاشق غذاخوری بزرگ حاوی 2/8 گرم فیبر غذایی 
است. از بزرک اغلب به عنوان ملین استفاده می شود. اما در مطالعات 
به عمل آمده مشخص شده که مصرف بزرک ممکن است در کاهش 
دادن سطح کلسترول و کم کردن تعداد موارد گرگرفتگی هم مفید 
باشد. بزرک کامل را به نان یا دیگر مواد غذایی که می پزید اضافه کنید یا 
اینکه پودر بزرک را به داخل نوشابه کرم دار که از مخلوط میوه با افشره، 
شیر، یا ماست تهیه می شود، یا به روی سبزیجاتی که می پزید بپاشید. 
 اگر نمی توانید یک پرس دیگر را از میوه، سبزیجات، لوبیا، 
خشکبار، یا غالت کامل در رژیم غذایی خود بگنجانید، غذایی را 
بخورید که با فیبر غذایی تقویت شده باشد. به راحتی می توان ذرت، 
قالب های اسنک )غذای سبک یا سرپایی(، شیرینی که با توستر 
)دستگاه نان برشته کن( تهیه می شود، پاستا و ماستی پیدا کنید که با 

اضافه کردن فیبر غذایی به آنها تقویت شده باشند. 
NCII :منبع
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روزهای نرگس زرد 

آنچه در زیر می آید، نگاهی است به چکیده و نکات مهم از مقاله ای در مورد 
»ارتباط آلودگی هوای خانه با افزایش احتمال حمله قلبی و مرگ« که در مجله 
انجمن قلب آمریکا منتشر شده است. نویسندگان این مقاله ارزشمند، راجش 
ودانتان، فرهاد اسالمی، اکرم پورشمس، هومن خادمی، فرین کمانگر، کریستین 
ابنت، سنفورد داوسی، پائولو بوفتا، رضا ملک زاده بوده و کار تحقیقاتی مشترکی 
است میان دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان انگلستان، انستیتو 

تحقیقات سرطان امریکا و سازمان بین المللی تحقیقات سرطان.
نکات مهم تحقیق

 تماس طوالنی با آلودگی هوای خانه ناشی از سوخت هایی از قبیل نفت و 
گازوئیل برای تولید گرما، روشنایی و پخت و پز، باعث افزایش مرگ و میر و 

حمله قلبی می شود.
 سوخت های تمیز تر از جمله گاز طبیعی با مرگ و میر کمتری ارتباط دارند.

 حدود نصف جمعیت جهان در فقر به سر می برند و برای گرما، روشنایی 
و پخت و پز، از سوخت استفاده می کنند.

طبق تحقیقی جدید که در مجله circulation انجمن قلب امریکا به چاپ 
رسید، سوخت های تمیزتر از جمله گاز طبیعی، با مرگ و میر کمتری ارتباط 

دارند. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، نصف جمعیت جهان در فقر به سر 
می برند و برای گرما، روشنایی و پخت و پز، از سوخت استفاده می کنند. سامیت، 
محقق و فلوشیپ بیماری های قلبی عروقی در دانشگاه شیکاگو می گوید: »می دانیم 
که محصوالت تنباکو و سیگار و آلودگی هوای بیرون از منزل با مرگ ناشی از 
بیماری های قلبی مرتبط هستند. مطالعه ما با استفاده از سابقه و مدت زمان تماس 
با آلودگی خانگی ناشی از سوخت نفت و گاز، برای اولین بار نشان داد که تماس 
با آالینده های خانگی ناشی از سوخت نیز، یک عامل خطر مستقل برای افزایش 
بیماری های قلبی عروقی، مرگ ناشی از حمالت قلبی و مرگ و میر کلی است. 
محققین ایرانی با رهبری دکتر رضا ملک زاده از پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه 
تهران، تماس با آلودگی خانگی ناشی از سوزاندن نفت، چوب، گازوئیل، پهن و 
گاز طبیعی را در یک مطالعه مشاهده ای در جمعیت شمال شرق ایران در استان 
گلستان از سال 2004 تا 2008 بررسی کردند )مطالعه کوهورت گلستان(. در 
این مطالعه از 50045 شرکت کننده در مطالعه، 58 درصد آنها خانم بوده و سن 
متوسط افراد در زمان ورود به مطالعه 52 سال بود. بیشتر شرکت کنندگان در 
مطالعه نژاد ترکمن داشتند )74 درصد( و در مناطق روستایی زندگی می کردند 
)80 درصد(. شرکت کنندگان پرسشنامه سبک زندگی را تکمیل کردند که در آن 

تماس با سوخت خانگی برای پخت و پز و گرما در طول زندگی بررسی شده 
است. فشار خون و سایر متغیرها نیز به طور منظم اندازه گیری شد.

محققین دریافتند افرادی که از گازوئیل یا نفت استفاده می کردند:
 با 6 درصد افزایش در احتمال مرگ و میر در طی 10 سال مواجه بودند.

 با 11 درصد افزایش در احتمال مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی مواجه 
بودند.

 14 درصد افزایش احتمال ابتال به بیماری قلبی ایسکمیک )در اثر لخته( داشتند.
بر عکس، در کسانی که از گاز طبیعی استفاده می کردند در مقایسه با سایر منابع 
سوخت، 6 درصد کاهش احتمال ابتال به مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی 
داشتند. میتر می گوید: »از آنجا که بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ 
در دنیاست مهم است که پزشکان عوامل خطر قابل تغییر بیماری های قلبی را 
از جمله آلودگی هوای خانه بررسی کنند. در این صورت پزشکان می توانند به 
بیماران و جوامع توصیه کنند تا به سمت استفاده از سوخت های تمیزتر و کاهش 

مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی پیش بروند.«
مرحله بعد، طراحی مطالعه ای است که بتواند ارتباط دوز – پاسخ را بین استفاده 

از سوخت خانگی و ابتال به بیماری های قلبی عروقی دریابد.

انتشار نتایج  مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران و مراکز تحقیقات سرطان انگلستان و آمریکا
مرگ و میر  قلبی کمتر ، با استفاده از گاز طبیعی

تــازه هاهر یک از ما سرگذشتی در ارتباط با سرطان دارد



 ترجمه: مرجان یشایایی

سپید: بعد از بمباران جت های سعودی در 15 اوت که جان 
19 نفر را در بیمارستانی در یمن گرفت، سازمان پزشکان 
بدون مرز، کارکنان خود را از 6 بیمارستان در شمال یمن 
خارج کرد.  بعدازظهری آشفته در یکی از بیمارستان های 
شمال یمن، در میان خیل بیماران، پزشکان و پرستاران در 
حال تکاپو هستند و 25 زن در بخش زایمان در شرف به دنیا 
آوردن نوزاد خود. بمبی که از یک جت جنگنده سعودی رها 
شده است، مستقیم وسط بیمارستانی که توسط پزشکان 
بدون مرز اداره می شود، بین بخش اورژانس و تریاژ به 
زمین می خورد. 19 نفر کشته می شوند و ده ها نفر مجروح و 
گروهی بشردوستانه که چند دهه است در خط اول هر جنگی 
در جهان به کمک مجروحان آمده، تصمیم می گیرد صحنه 
را ترک کند. پزشکان بدون مرز ائتالف به رهبری عربستان را 
مقصر می دانند، بمباران ها را »کور« خوانده و دیگر به ایمنی 

کارکنان خود در یمن اطمینان ندارند.
روز بعد از حمالت 15 سپتامبر این گروه اعالم کرد 
نیروهای خود را از 6 بیمارستان در شمال یمن خارج 
خواهند کرد. کاری که سبب فروپاشی بیشتر فقیرترین 
کشور عرب خواهد شد و سعودی ها را در منجالب عملیات 
بی تدبیر فرو خواهد برد. این اعالم بار دیگر خشونت جنگی 
را به یاد مردم  می آورد که توسط مسووالن دولت ایاالت 
متحده به راه افتاده است. دولت آمریکا علنا حمله به بیمارستان 

و مدرسه ای در 2 روز پیش از آن را محکوم کردند، اما پنتاگون 
همچنان با هدف گیرهای هوشمندانه و تامین سوخت برای 
جنگنده های سعودی حاضر در جنگ حامی ائتالف به رهبری 
عربستان است. عصبانیت بابت ائتالف به رهبری سعودی و 
نقش ایاالت متحده در این جنگ در کنگره باال گرفته است. 
هفته گذشته، نامه ای در کنگره بین نمایندگان دست به دست 
می شد که در آن از اوباما خواسته شده بود برای تایید فروش 
1/15میلیارد دالر اسلحه به عربستان سعودی دست نگه دارد 
تا زمانی که کنگره بتواند حمایت نظامی آمریکا از این کشور 
را به دقت بررسی کند. بعد از شکست مذاکرات صلح یمن 
بین طرف سعودی و شورشیان شیعه حوثی، حمالت هوایی 
عربستان سعودی در اطراف صنعا، پایتخت، باال گرفت و 

تعداد مجروحان و کشته ها به شدت افزایش یافت.
بیمارستان ابس در شمال یمن که از سوی پزشکان بدون 
مرز حمایت می شد، طی جنگ بارها مورد حمله قرار گرفته 
برنامه های  هماهنگ کننده  سانکریستووال،  ترزا  است. 
اورژانس پزشکان بدون مرز می گوید: »ما جی پی اس اماکن 
درمانی را به عربستان سعودی داده بودیم و نمایندگان سازمان 
تابه حال 2 بار برای اعالم اعتراض خود به این کشور سفر 
کرده اند، اما حمالت هوایی عربستان به مراکز درمانی که قبال 
اعالم کرده ایم همچنان ادامه دارد.« وی می گوید: »کلمات 
گویای 19 کشته در بیمارستان نیستند.« و اضافه می کند گروه 
بیش از این نمی تواند به رژیم ریاض اطمینان کند که ادعا کرده 

از این به بعد دقیق تر هدفگیری خواهد کرد.

سخنگوی گروه، هفته قبل اعالم کرد 550 تن ازکارکنان 
خود را از اماکن درمانی شمال یمن خارج خواهد کرد، اما به 
حمایت مالی و تهیه ملزومات پزشکی برای مجروحان جنگ 
ادامه خواهد داد. وقتی 2 هفته قبل تصمیم پزشکان بدون مرز 
اعالم شد، ائتالف به رهبری عربستان بیانیه ای را منتشر کرد 
که »مذاکرات فوری« را برای بازگشت دوباره سازمان های 
پزشکی به یمن آغاز خواهد کرد، اما خانم سنکریستووال 

می گوید چیزی از مذاکراتی واقعی به گوشش نرسیده است.
این ماه، یک گروه تحقیق به رهبری عربستان، بیشتر با 
هدف اثبات بی گناهی ائتالف، 8  مورد حمله جداگانه ائتالف 
به مناطق غیرنظامی در یمن ازجمله بیمارستان پزشکان بدون 
مرز که صدها غیرنظامی در آن کشته شده بودند را بررسی 
کرد. نتیجه تحقیق به آنجا رسید که ائتالف فقط در یک مورد 
این حمالت مقصر است و درنهایت توصیه کرد گروه های 
امدادی مانند پزشکان بدون مرز نباید در نزدیکی اردوگاه های 
حوثی مستقر شوند. مدتی بعد از آن، منصور بن احمدمنصور، 
سخنگوی گروه در مصاحبه ای گفت تیم تحقیق به یمن سفر 
نکرده و هیچ کسی را برای گردآوری شواهد در آنجا نداشته، 
»زیرا شرایط منطقه اجازه نمی داد تیم به آنجا برود.« در حمله 
دیگری در سال گذشته وقتی هواپیماهای ائتالف به یک 
درمانگاه متعلق به پزشکان بدون مرز در شهر تعز یمن حمله 
کردند، منصور گفت یک هدف مشروع نظامی مورد حمله 
قرار گرفته است و گروه های امدادی »باید چادرهای خود را 

دور از مراکز استقرار شبه نظامیان برپا کنند.«

براساس اعالم مرکز فرماندهی ایاالت متحده، مخازن 
نفت ارتش آمریکا از شروع جنگ یمن 1200 سورتی پرواز 
داشته اند و سوخت بیش از 5600 هواپیمای جنگی ائتالف 
را تامین کرده اند. اعتراض ها در کنگره رو به افزایش است.  
حمالت عربستان بعد از وقفه ای برای مذاکرات بی نتیجه 
صلح ازسر گرفته شد. در 7 اوت در جریان بمباران بازاری 
در 35 کیلومتری شمال صنعا، شهروندان زیادی کشته شدند.

صدئل اوتاری، صاحب مغازه ای که شاهد بمباران بوده 
است، می گوید دو نفر از مشتری هایش در جریان حمله 
کشته شدند و آنجا هیچ مرکز نظامی وجود نداشته است. در 
13 اوت، یک مدرسه مذهبی در منطقه هایدان بمباران شد که 
درنتیجه 10 دانش آموز کشته و تعداد زیادی زخمی شدند، 
نماینده یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد، در یمن حمله 
را محکوم کرد و کودکان مجروح به یکی از بیمارستان های 
پزشکان بدون مرز منتقل شدند. روز بعد از حمله، سخنگوی 
ارتش عربستان سعودی، احمد اسیری، حمله را منکر شد 
و گفت هدف بمباران شده یکی از اردوگاه های آموزشی 
حوثی ها بوده است. اسیری به آژانس فرانس پرس گفت 
کودکان کشته شده فقط گواه این هستند که حوثی ها از کودکان 

به عنوان سپر دفاعی و مبارز استفاده می کنند.
»ما امید داشتیم، پزشکان بدون مرز به جای گریه کردن در 
رسانه ها برای کودکان کشته شده اقداماتی برای جلوگیری از 

به کارگیری کودکان در جنگ انجام دهند.«
New York Times :منبع

تــازه ها

 ترجمه: علی حاج رسولی ها

سپید: محققانی از استرالیا و آمریکا، یک واکسن تازه برای بیماری آلزایمر 
تولید کرده اند. این بیماری شایع ترین علت زوال عقل در افراد مسن 
است که ساالنه بیش از 7/5 میلیون مورد جدید به آن مبتال می شوند. 
این فرموالسیون واکسن جدید که MultiTEP نام گرفته، ترکیبی از دو 
واکسن است که پروتئین های مشخصه بیماری آلزایمر یعنی بتا آمیلوئید 
و تائو را هدف می گیرند. ثابت شده که بتا آمیلوئید در ابتال به این بیماری 
نقشی برجسته دارد؛ اما تجمع تائو نیز با شکل گیری زوال عقل در بیماران 
آلزایمری مرتبط است. پژوهشگرانی از دانشگاه فلیندرز استرالیا، موسسه 
پزشکی مولکولی در آمریکا و دانشگاه ایرواین کالیفرنیا، این مطالعه را که 

در ژورنال Scientific Reports منتشر شده است، انجام دادند.
به گفته آنها در صورت موفقیت در پیش کارآزمایی های بالینی، 
ظرف 3 تا 5 سال آینده می توان در مسیر یکی از مهم ترین پیشرفت های 
اخیر تاریخ پزشکی قرار گرفت و حتی امکان دارد واکسن در طول 2 
تا 3 سال برای کارآزمایی هایی انسانی آماده شود. تالش برای توسعه 
درمان ها جهت ارائه مراقبت های پیشگیرانه برای آلزایمر، پر هزینه 
و طوالنی است. در فاصله سال های 2002 تا 2012، میزان موفقیت 
داروهای آلزایمر در کارآزمایی های بالینی برابر با 0/4 درصد بوده است. 
محققان می گویند این فرموالسیون واکسن سبب تولید آنتی بادی هایی 
می شود که اتصال محکمی با مولکول های آسیب رسان آملیوئید و تائو 
در بافت مغز بیماران مبتال به آلزایمر برقرار می کنند. همچنین واکسن 
جدید، واکنش های ایمنی سلولی بالقوه مضر Auto-reactive را 
تحریک نمی کند. این مطالعات نشان داد می توان با استفاده از این واکسن 
ضد آمیلوئید بتا، بیماران در مراحل اولیه ابتال به این بیماری یا حتی افراد 
سالم در خطر برای آلزایمر را ایمن سازی کرد. سپس در شرایط پیشرفت 
بیماری، یک واکسن ضد تائو دیگر را برای افزایش کارایی استفاده 

کرد. واکسن اخیر به 
تازگی کشف شده 
و موثرترین ترکیب 
در معکوس کردن 
مغز  آسیب های 

است.
منبع: 
Science Alert

واکسن موثـر برای آلزایمـر
پزشکان بدون مرز:  در راه اسـت

عربستان 
مسئول مرگ 
بیماران است

روزانمه

نقش مستقیم آمریکا و عربستان در بمباران  بیمارستان های یمن

سپید: گسترش سرایت ویروس زیکا در سنگاپور ادامه دارد 
و دست کم یک مورد ابتال به عفونت زیکا در کشور همسایه 

مالزی گزارش شده است و چین نیز از روز پنجشنبه اول 
افراد و  بازرسی هایی روی  سپتامبر )11 شهریور( 

کاالهای واردشده از سنگاپور را تشدید کرده است.
مقامات در سنگاپور، یک مرکز مهم منطقه ای 
ترانزیت  پرازدحام  کانون  و  مالی  تبادالت 
تا  کردند  اعالم  مسافران،  و  بار  محموله های 
میانه روز پنجشنبه 151 فرد دارای عفونت زیکا 
ازجمله دومین زن باردار مبتال به این ویروس را 

شناسایی کرده اند. نخستین مورد عفونت زیکا در 
سنگاپور در شنبه گذشته گزارش شده بود. دولت 

سنگاپور قبال گفته بود که نیمی از 115 مورد گزارش شده 
در میان خارجیان عمدتا از چین، هند و بنگالدش است، 

تصور می شود که بسیاری از این افراد در میان صدها هزار 
کارگر مهاجری باشند که در طرح های ساختمانی و صنایع 
دریایی سنگاپور کار می کنند. برخی از موارد جدید زیکا در 
سنگاپور در خارج از ناحیه ای هستند که خوشه بیماران در 

ابتدا شناسایی شد.
لی هسین لونگ، نخست وزیر سنگاپور در پستی روی 
شبکه های اجتماعی نوشت: »ما اکنون برای مدتی است که 
زیکا را ردیابی می کنیم و می دانستیم که باالخره این ویروس 
به سنگاپور می رسد. بهترین دفاع ما ریشه کنی پشه ها و نابود 

کردن محل های تکثیر آن ها در سراسر سنگاپور است.«
سنگاپور تنها کشور آسیایی با سرایت فعال ویروس زیکای 

منتقل شونده به وسیله پشه است که عفونت زنان باردار به آن به 
نقایص وخیم هنگام تولد می انجامد. مالزی نیز نخستین مورد 
عفونت زیکا را در زنی که اخیرا از سنگاپور دیدن کرده بود، 
گزارش کرده است. آمریکا، استرالیا و سایر کشورها سنگاپور 
را به فهرست طوالنی شونده مکان هایی افزوده اند که درباره 
پرهیز از سفر به آن ها به زنان باردار یا زنانی که می خواهند 
باردار شوند، هشدار می دهند. بیش از 55 میلیون نفر در سال 
از طریق فرودگاه چانگی سنگاپور عبور می کنند. در نیمه اول 
سال شمار افراد ورودی به این جزیره به 8 میلیون نفر رسیده 

است که حدود یک میلیون نفر بیشتر از سال قبل است.
چین یکی از بازارهای خارجی اصلی وابسته به مبادالت 
در سنگاپور است و شیوع زیکا با کاهش در صادرات کلی 
و کند شدن رشد اقتصادی در هر دو کشور همراه شده 
است. از طرف دیگر مالزی که دو گذرگاه مرزی 
زمینی با سنگاپور دارد از افرادی که به این دولت- 
شهر می روند خواسته است از مواد دافع حشرات 
استفاده کنند و لباس های بلند بپوشند تا از گزش 
پشه در امان بمانند. ده ها هزار نفر روزانه بین این 

دو کشور مسافرت می کنند.
اندونزی هم به دنبال شیوع زیکا در سنگاپور 
اقدامات حفاظتی و بازرسی ها در ورودی ها از سنگاپور 
را افزایش داده است و کارکنان بهداشتی در فرودگاه ها و 
ایست های بازرسی مرزی را نیز بیشتر کرده است. در همین 
حال در جنوب ایالت فلوریدای امریکا حدود 50 مورد زیکا 
در میان افراد غیرمسافر شناسایی شده است و مقامات بهداشتی 
می گویند نخستین پشه را که از لحاظ ویروس زیکا مثبت است، 
به دام انداخته اند و به این ترتیب گزارش ها درباره سرایت 
محلی ویروس در آمریکا قوت بیشتری پیدا می کند. ویروس 
زیکا عمدتا به وسیله پشه ها انتشار می یابد، اما ممکن است از 
طریق آمیزش جنسی بدون حفاظ با شخص دچار عفونت هم 
سرایت کند. همچنین یک مورد مشکوک به سرایت ویروس از 
راه انتقال خون در برزیل باعث بروز پرسش درباره شیوه های 

دیگر احتمالی انتقال ویروس شده است.
Reuters :منبع

شمار موارد عفونت زیکا در سنگاپور به بیش از ۱۵۰ مورد رسید
گزارش ۲۶ مورد دیگر 

سرایت زیکا در سنگاپور 

خبــر

سپید: سازمان ملی محیط زیست و وزارت 
مشترکی  بیانیه ای  در  سنگاپور   بهداشت 
26 مورد دیگر عفونت زیکای ناشی از سرایت 
محلی زیکا را گزارش داد که به این ترتیب 
دولت-شهر  این  در  زیکا  موارد  شمار 
میان 26 مورد  از  به 215 مورد می رسد. 
جدید شناسایی شده زیکا 24 تای آن ها به 
خوشه های موجود عفونت در میان افراد 
مربوط هستند، درحالی که دو مورد دیگر 
رابطه شناخته شده ای با این خوشه ها ندارند. 
بیانیه مشترک وزارت بهداشت و سازمان 
ملی محیط زیست سنگاپور می گوید آنالیز 
بیمار  دو  در  زیکا  ویروس  ژنومی  توالی 
مربوط به یک خوشه موجود عفونت در 
منطقه الجونید نشان داد که این ویروس از 
آمریکای جنوبی به این منطقه وارد نشده 
است. این بیانیه می گوید: »این آنالیز نشان 
داد که ویروس به دودمانی آسیایی تعلق 
دارد و احتماال از سویه ای ویروسی که قبال 
آسیای جنوب شرقی گردش داشت،  در 
تحول یافته است. ویروس این دو بیمار از 

آمریکای جنوبی وارد نشده است.«
ملی  سازمان  و  بهداشت  وزارت 
محیط زیست سنگاپور می گویند یک گروه 
پژوهشی که این آنالیز ژنتیکی را انجام داده 
است، جزئیات بیشتری دراین باره به زودی 
منتشر خواهد کرد. وزارت بهداشت مالزی 
قبال در روز شنبه این هفته اعالم کرده بود که 
نخستین مورد سرایت محلی عفونت زیکا در 
این کشور را در یک مرد 61 ساله در ایالت 

صباح این کشور شناسایی کرده است.

تــازه ها

سپید: بر اساس تحقیقات جدید پژوهشگران، تعداد آمریکایی های 
مصرف کننده ماری جوانا نسبت به سال های گذشته بیشتر شده 

و هیچ نشانه ای از کاهش این تعداد افراد نیست.
طبق مطالعه اخیر این محققان، نسبت به 12 سال گذشته حدود 
10 میلیون بیشتر آمریکایی ماری جوانا می کشند و درحال حاضر 

در حدود 8/4 میلیون نفر مصرف روزانه دارند.
به گفته آنها، بین سال های 2002 و 2014، درصد آمریکایی های 
مصرف کننده ماری جوانا از 10/4 درصد به 13/3 درصد افزایش 
یافته است. این تحقیقات آشکار کرد جمعیت تاییدکننده مصرف 
ماری جوانا از 21/9 ملیون نفر در سال 2002 به 31/9 میلیون نفر 

در سال 2014 رسیده است.
دراین باره  تحقیق،  گروه  سرپرست  کمپتون،  ویلسون  دکتر 
می گوید: »ما این میزان افزایش را پیش بینی کرده بودیم چراکه 
در برخی ایاالت آمریکا قانون اجازه استفاده از ماری جوانا دارویی 

به تصویب رسیده است.«
پژوهشگران هشدار می دهند با وجود افزایش شدید مصرف 

بین  در  ماری جوانا 
به  نیاز  آمریکایی ها، 
با  رابطه  در  آموزش 
این  با  مرتبط  خطرات 
نظر  به  ضروری  دارو 

می رسد.
HealthDay :منبع

افزایـش مصرف ماری جوانـا 
در آمـریکـا
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سپید: یک بررسی جدید نشان می دهد که شمار 
بیمارستان های آمریکا به خاطر نقض مقررات 
گذشته  دهه  طول  در  اورژانس  درمان  فدرال 

بازرسی شده اند، کاهش یافته است.
اورژانس  پزشکی  اقدام  و  درمان  الیحه 
را  بیمارستان ها  همه  آمریکا   )EMTALA(
ملزم می کند که همه بیمارانی را که به بخش 
یا  تشخیص  تا  می کنند  مراجعه  اورژانس 
مراقبت پزشکی مورد نیاز برای پایدار کردن 
وضعیتشان را بدون توجه به توانایی شان برای 

پرداخت هزینه ها دریافت کنند.
بر اساس این بررسی، 2/3 درصد بیمارستان ها 
در سال 2014 برای تخطی از این مقررات احضار 
و بازرسی شدند، درحالی که این رقم دریک دهه 
پیش 5/3 درصد بود. دکتر سوفی ترپ، نویسنده 
ارشد مقاله این بررسی از دانشکده پزشکی کک در 
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس گفت: 
»ما دقیقا نمی دانیم چرا گرایشی عمومی به کاهش 

موارد بازرسی رخ داده است.«
ترپ افزود: »دیدگاه خوش بینانه این است که 

الزامات  فزاینده ای  به طور  اورژانس  بخش های 
بنابراین  و  می کنند  رعایت  را   EMTALA

شکایات کمتری انجام می شود.«
سالنامه های  مجله  در  پژوهشگران  این 
آمریکا  کنگره  می نویسند  اورژانس  پزشکی 
الیحه EMTALA را در سال 1986 در پاسخ به 
نارضایتی عمومی درباره موارد درمان ناکافی و با 
تاخیر افراد بیمه  نشده یا عدم درمان آنها تصویب 
کرد. هدف این قوانین این بود که اطمینان حاصل 
شود همه بیماران به خدمات اورژانس دسترسی 

»به حال خود رها کردن  پدیده  از  می یابند و 
بیماران«  یعنی روال اجتناب از معاینه بیماران 
یا  تعیین نوع مراقبت موردنیازشان  برای  فقیر 
پایدارکردن حالشان پیش از روانه کردنشان به 

یک مرکز درمانی دیگر.
در طول کل دوره موردبررسی، 4772بازرسی 
انجام شده بود که 2118 مورد آنها به احضار 
در   EMTALA رعایت  در  نقایص  برای 
1498بیمارستان از 2417 بیمارستان بازرسی شده 

انجامیده بود.
درمجموع، به طور میانگین هرسال 9 درصد 
از بیمارستان ها بازرسی شده  و 4/3 درصد برای 

تخطی از قانون احضار شده بودند.
ترپ گفت، پرسشی که باقی می ماند این است 
که آیا این کاهش در احضارها در طول زمان به 
معنای بهبود رعایت اجزای اداری این قانون است 
یا حقیقتا به معنای بهبود دسترسی به خدمات 

باکیفیت در موارد اورژانس است.
به گفته کارشناسان یک محدودیت دیگر این 
تحقیق این است که ممکن است نتواند بیانگر موارد 
بیمارانی باشد که بیمارستان هایی که به ظاهر مفاد 
قانون را رعایت می کنند، آنها را اصوال پذیرش 
نمی کنند. اما به هرحال کاهش موارد تخطی از 

این قانون امیدوارکننده است.

موارد نقض قوانین درمـان اورژانس درآمریکا کاهـش می یـابـد
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 ترجمه: مصطفی صداقت رستمی

سپید: نتایج یکی از تحقیقات جدید نشان 
می دهد که بسیاری از آمریکایی های چاق 
ازنظر فشارخون،  و دارای اضافه وزن 
کلسترول و قند خون در وضعیت سالم و 
مطلوبی قرار دارند، درحالی که بسیاری 
از آمریکایی های الغراندام از سالمتی 

کامل برخوردار نیستند.
محققان با استفاده از یک نظرسنجی 
تقریبا  که  دریافتند  دولتی  سالمتی 
آمریکایی  بزرگسال های  از  نیمی 
دارای اضافه وزن ازنظر متابولیسم در 
وضعیت سالمی قرار دارند. این به این 
معنا است که برای بیماری دیابت نوع 
2 و بیماری قلبی بیش از یک عامل خطر 
وجود دارد که این عوامل خطر شامل 
فشارخون باال، سطوح ناسالم کلسترول 
و تری گلیسیرید، قند خون باال یا تراکم 
باالی پروتئین واکنش پذیر C )نشانه 

التهاب در رگ های خونی( هستند.
نتایج این تحقیق محققان نشان داد که 
از میان بزرگسال های چاق آمریکایی 29 

درصد آن ها از سالمتی کامل برخوردار بودند. این در حالی 
است که 16 درصد از افرادی که بر اساس شاخص توده 
بدنی به عنوان افراد بسیار چاق تلقی می شدند از سالمتی 
کامل برخوردار بودند. از سوی دیگر، بیش از 30 درصد از 
آمریکایی هایی که وزن طبیعی داشتند ازنظر متابولیسم در 
وضعیت سالمی قرار نداشتند. محققان این تحقیق تخمین 
زده اند اگر برای طبقه بندی افراد ازنظر سالمت قلبی فقط از 
شاخص توده بدنی استفاده کنیم، تقریبا 75 میلیون از مردم 

آمریکا به نادرستی در این طبقه بندی قرار می گیرند.
جفری هانگر، یکی از محققان این تحقیق و دانشجوی 
دکتری دانشگاه کالیفرنیا می گوید: »نتایج تحقیق ما یک تفکر 
رایج در مورد اضافه وزن را مخدوش می کند. این تفکر رایج 
این است که افراد دارای اضافه وزن باال همواره افراد ناسالمی 

هستند.«
این تحقیق در شماره فوریه 2015 ژورنال بین المللی 
Obesity به چاپ رسید که نتایج آن فراتر از این حقیقت 
است که بزرگسال های چاق می توانند ظاهر خوب و سالمت 

قلبی داشته باشند. بر همین اساس تحقیقات نشان می دهد 
الغر بودن تضمینی برای داشتن یک بدن سالم نیست. آقای 
هانگر می گوید که این کشف جدید می تواند در طبقه بندی 
درست افراد دارای سالمت قلبی به ما کمک کند، چون در 
بعضی از موارد برای طبقه بندی افراد دارای سالمت قلبی فقط 

از معیار شاخص توده بدنی استفاده می شود. 
این تحقیق می تواند در  نتایج  دکتر هانگر می گوید 
امروزه  مثال،  برای  باشد.  داشته  عواقبی  جهانی  سطح 
بعضی از سازمان ها کارمندهای خود را مجبور می کنند که 
در برنامه های سالمت کارمندی شرکت کنند و به اهداف 
خاصی همچون کاهش وزن دست یابند و در صورت عدم 

شرکت در این برنامه ها با توبیخ هایی مواجه خواهند شد.
 نتایج این تحقیق می تواند روی تفکر کارفرما تاثیر بگذارد 
و این حقیقت را برای آن ها آشکار سازد که صرف چاق بودن 
یک کارمند به معنای ناسالم بودن او و درنتیجه پایین بودن 
بازدهی او نیست. به عبارت دیگر، سازمان ها نباید فقط از 
معیار شاخص توده بدنی برای ارزیابی سالمت کارمندهای 

خود استفاده کنند و نباید فقط بر اساس این شاخص 
کارمندهای خود را مجبور به شرکت در برنامه های سالمتی 
کنند. نتایج این تحقیق جدید بر اساس بررسی انجام گرفته 
روی بیش از 40000 آمریکایی بزرگسال است که در یک 
تحقیق سالمتی ملی در بین سال های 2005 و 2015 شرکت 
کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که احتمال قرار گرفتن 
مردها و زن های چاق در طبقه افراد ناسالم بیشتر است. بسته 
به شدت چاقی این افراد 71 تا 84 درصد آن ها عوامل خطر 
بیماری قلبی و دیابت را داشتند. درحالی که 24 درصد از 
افراد سبک وزن و 31 درصد از افراد دارای وزن طبیعی عوامل 

خطر بیماری قلبی و دیابت را داشتند.
باوجوداین، آقای هانگر می گوید وزن مهم ترین موضوع 

یا مهم ترین دلیل برای سالم دانستن یک فرد نیست.
آقای هانگر می گوید: »اکنون وقتی که در مورد سالمتی 
قرار  بیشتر تمرکز خود را روی وزن  صحبت می کنیم 
می دهیم، اما عموم مردم باید تمرکز خود را روی بهبود 
رفتارهای سالمتی همچون تغذیه سالم، فعال بودن و داشتن 

خواب کافی قرار دهند و عدد وزن خود 
را فراموش کنند.«

اما دکتر گرگ فانارو، استاد قلب و 
عروق دانشگاه کالیفرنیا هشدار می دهد 
همچنان وزن دارای اهمیت است. او 
خاطرنشان می کند بعضی از تحقیقات 
قرار  چالش  مورد  را  نظر  این  اخیرا 
داده اند که یک فرد چاق می تواند ازنظر 

متابولیسمی در وضعیت سالمی باشد.
سوئدی  محققان  گذشته  سال 
میلیون   1 از  بیش  روی  را  تحقیقی 
اساس  بر  که  دادند  انجام  سوئدی 
نتایج آن مردهای چاق دارای آمادگی 
بدنی در مقایسه با مردهای الغر بدون 
در  بیشتر  درصد   30 بدنی  آمادگی 
هستند  موقع  از  پیش  مرگ  معرض 
در ژورنال که  دیگری  تحقیق  در   اما 

 Journal of the American College 
of Cardiology به چاپ رسید محققان 
بریتانیایی   2500 سال   20 مدت  به 
دادند.  قرار  موردمطالعه  را  بزرگسال 
بر اساس نتایج این تحقیق از میان افراد 
چاقی که در ابتدای تحقیق افراد سالمی 
بودند، بیش از نیمی از آن ها درنهایت )غالبا در طول پنج سال( 
با مشکالتی همچون فشارخون باال، دیابت و دیگر عوامل 

خطر بیماری قلبی مواجه شدند.
به عقیده دکتر فانارو این حقیقت دارد که در هر برهه ای از 
زمان ممکن است که افراد چاق ازنظر متابولیسم در وضعیت 
سالمی باشند، اما باگذشت سال ها و سپری شدن زمان چاقی 
می تواند ضرر و خسارات زیادی را به بار آورد. او می گوید: 
»بنابراین افرادی که بر اساس شاخص توده بدنی به عنوان 
افراد چاق طبقه بندی شده اند، در معرض خطر فراوان انواع 
مختلفی از بیماری های مرتبط با چاقی هستند.« باوجوداین، 
آقای هانگر و همکارانش این هشدار را می دهند که بهتر 
است افراد چاق ذهن خود را مشغول وزن نکنند، چون این 
مشغولیت ذهنی تنها باعث بدتر شدن رفاه آن ها می شود. در 
عوض دکتر هانگر می گوید که افراد چاق باید به جای تمرکز 
روی شاخص توده بدنی تمرکز خود را روی تغذیه سالم و 

ورزش منظم قرار دهند.
Everyday Health منبع: ٍ

سپید: بسیاری از ما بر این باوریم که زندگی با ما عادالنه برخورد نمی کند 
و معموال قادر به پذیرش زندگی به همان حالی که وجود دارد، نیستیم. 
بااین حال باید دانست که طرز نگرش ما به زندگی می تواند در نحوه 

زیستن ما، شاد زیستن یا بدبختانه زیستن تاثیر بگذارد.
 ۱. از دیدگاهتان نسبت به زندگی آگاه باشید: از خودتان بپرسید 
درباره زندگی چگونه فکر می کنید. این کار می تواند وظیفه دشواری باشد 
اما یکی از مهم ترین وظایف در این مسیر و اولین گام برای درک دیدگاه 
شماست. شاید این روبه رویی در شما مقاومت ایجاد کند اما مقابله با 
ترس ها و مسائل حل نشده است که می تواند درک بهتری از جهانی را که 

در آن زندگی می کنید، برای شما به ارمغان بیاورد.
۲. قبول کنید که دنیا پر از مسائل پیچیده است: با توجه به اینکه 
چه نگرشی را برای مواجهه با جهان به لحاظ علمی یا معنوی برگزیده اید، 
همیشه پیچیدگی ها و سواالت پاسخ نداده زیادی در این زمینه وجود 
دارد. این بخشی از رازآلودگی جهان است. این مسئله برای برخی از افراد 
مانعی بزرگ به شمار می آید و برای برخی دیگری چالشی است که آن ها را 
به کشف، درک و بازکردن آن فرامی خواند. بااین حال نحوه واکنش نشان 

دادن به این سردرگمی ها برعهده شماست.
کنید:  فکر  بیشتر  خود  عواطف  و  احساسات  درباره   .۳
احساسات شما بخش مهمی از وجود شما را تشکیل می دهند. بااین حال 
بسیاری از افراد سعی می کنند احساسات خود را نادیده بگیرند و فقط به 
لحاظ عقالنی به همه چیز نگاه کنند. چنین افرادی این واقعیت را نادیده 
می گیرند که ما موجوداتی احساسی هستیم و تصمیمات ما بیش از آن که 
بر اساس عقل باشد بر اساس احساسات است. از سوی دیگر احساساتی 
بودن بیش ازحد هم می تواند همه چیز را به شکل یک درام نمایشی درآورد 
و توازن زندگی بر هم بزند. ایده اصلی که در اینجا جستجو می شود، ایجاد 

تعادل در بخش های مختلف زندگی است.
Wikihow  :منبع

چطـور زنـدگـی را 
همان طور که هست، بپذیریـم؟

تــازه هاآیا چاقی همواره به معنای ناسالم بودن است؟

سپید: گزارش هایی که اخیرا مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا 
ارائه داده است، نشان می دهند که کودکان و بزرگسال های آمریکایی 
کالری کمتری می خورند، اما هنوز میزان چاقی در میان آمریکایی ها 

بهبودی نیافته است. 
براساس این گزارش ها از سال 1971 تا سال 2003 میزان مصرف 
روزانه متوسط کالری در میان بزرگسال های آمریکایی تا 314 کالری در 
 روز افزایش یافت، اما از سال 2003 تا سال 2010 تعداد کالری مصرفی 
74 کالری در روز کاهش یافت. در حال حاضر نیز کودکان کالری کمتری 
مصرف می کنند که یک نشانه امیدوارکننده در جنگ علیه چاقی در دوران 
کودکی است. بر اساس این گزارش های مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری از سال 1999 تا سال 2010 مصرف کالری در پسرها از 7 درصد 
تا 2 درصد کاهش یافته است که برابر با 100 کالری در روز است. برای 

دخترها نیز در طول این مدت مصرف کالری از 7 درصد تا 
4 درصد کاهش یافته است که برابر با 155 کالری 

در روز است.
 خبر خوب تر این است که بر اساس 

این داده های مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری مصرف فست فود در 
میان بزرگسال های آمریکایی نیز 
فودها  است. فست  کاهش یافته 
سرشار از چربی های اشباع شده 
و سدیم هستند که می توانند منجر 

به چاقی و فشارخون باال شوند. 
در  مطرح شده  موارد  تمام  باوجود 

باال، از سال 1999 میزان چاقی در میان 
بزرگسال های آمریکایی ثابت باقی مانده است 

و در حال حاضر دوسوم از مردم آمریکا از اضافه وزن 
رنج می برند یا چاق هستند. این امکان وجود دارد که تغییر میزان 

مصرف کالری تاثیر کافی در کاهش میزان چاقی در میان مردم آمریکایی 
نداشته است. اگر 3500 کالری برابر با حدود نیم کیلوگرم از وزن بدن باشد، 
درنتیجه کم کردن 74 کالری در روز برابر با حدود نیم کیلوگرم کاهش وزن 
در طول 47 روز است. ثابت باقی ماندن میزان چاقی در میان مردم آمریکایی 
باوجود کاهش میزان مصرف کالری آن ها ظاهرا امری ضدونقیض است، 
چون تصور مرسوم این است که کاهش مصرف کالری باعث کاهش وزن 
می شود. باوجوداین، این یافته نشان می دهد که عوامل دیگری نیز در حفظ 
سالمتی و کاهش وزن نقش ایفا می کنند و فقط با کاهش کالری مصرفی 

نمی توان به وزن مطلوب خود دست یافت.
امروزه مصرف کالری در میان مردم آمریکا کم است، اما آیا سطح 
فعالیت جسمی آن ها باال است؟ تحقیقات انجام گرفته در سال های اخیر 
نشان می دهند که ساده ترین فعالیت های فیزیکی با سالمتی و عمر طوالنی 
در ارتباط هستند. به عبارت دیگر، حتی ساده ترین و آسان ترین فعالیت های 
فیزیکی می توانند در حفظ سالمتی و افزایش عمر مفید باشند. به طورکلی، 

نمی توان منکر این حقیقت شد که کاهش کالری مصرفی در کاهش وزن موثر 
است، اما در مورد آمریکایی ها ممکن است این قضیه مطرح باشد که نوع 
کالری مصرفی آن ها نامناسب یا نامطلوب است. متاسفانه اکثر افراد به این مهم 
توجه نمی کنند که کالری خود را از کجا به دست می آورند. به این افراد باید 
گفت که باید تمرکز خود را روی این مهم قرار دهند که کالری خود را از کجا 
به دست می آورند. عالوه بر این تا حد امکان باید رژیم غذایی خود را سرشار 

از غذاهای گیاهی کرد که درصد فراوری شدن آن ها حداقل است.
دکتر بتن آروین، آسیب شناس تغذیه ای مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری می گوید: »توصیه من این است که افراد رهنمون های مربوط به رژیم 
غذایی را رعایت کنند که این به معنای اتخاذ یک رژیم غذایی سالم است.« 
او اضافه می کند: » رژیم غذایی سالم شامل محدود کردن جذب چربی و 
مصرف کردن میوه ها و سبزی های فراوان است. اتخاذ چنین رژیم غذایی 
بهترین روش برای مقابله با چاقی است.« همواره به یاد داشته 
باشید که یک رژیم غذایی سالم به این معنا نیست که 
باید غذاهای موردعالقه تان را از رژیم غذایی 
خود حذف کنید، بلکه به این معنا است 
که عاقالنه غذا بخورید. اکثر مردم 
نمی خورند،  غذا  عاقالنه  جهان 
یعنی در انتخاب غذاهای مصرفی 
خود دقتی به خرج نمی دهند و بر 
این تصور هستند که برای کاهش 
وزن فقط باید کالری مصرفی خود 
را کم کنند. عالوه بر این، متاسفانه 
اکثر افراد نمی دانند که باید کالری ها 
را با مصرف غذاهای سالم و مناسب به 
دست آورند و نباید برای به دست آوردن 

کالری ها هر غذایی را مصرف کنند.
به طورکلی، هدف این مقاله این نیست که بگوید کاهش کالری 
مصرفی تاثیری در کاهش وزن ندارد، بلکه هدف این مقاله این است که بگوید 
صرف کاهش کالری باعث کاهش وزن نمی شود. همان طور که در این مقاله 
بیان شده است اگرچه آمریکایی ها در دهه اخیر مصرف کالری خود را کم 
کرده اند، اما همچنان درصد چاقی و اضافه وزن در میان آمریکایی ها باال است. 
توصیه می شود که برای کاهش وزن یک رژیم غذایی سالم انتخاب کنید که 
خود یک رژیم غذایی سالم حاوی کالری کمتری نسبت به رژیم غذایی 
ناسالم است. همچنین عالوه بر اتخاذ یک رژیم غذایی سالم فعالیت جسمی 
یا ورزش را در برنامه روزانه خود بگنجانید. به احتمال زیاد اگر آمریکایی ها 
عالوه بر کاهش کالری مصرفی فعالیت جسمی را در زندگی خود می گنجانند 
درصد افراد چاق یا افراد دارای وزن در جامعه آمریکایی کمتر بود.درنتیجه این 
حقیقت را باید بیان داشت که کاهش کالری مصرفی یک امر الزم و نه کافی 
برای کاهش وزن است و برای کاهش وزن عوامل دیگری همچون فعالیت 

جسمی  نیز دخیل هستند.
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کـاهـش وزن فقط خـوردن غـذای کمتـر نیست

بعضی چاق ها  
از  بعضی الغرها 
سالم ترهستند



  سمیرامیس محمدی 
سپید: حرف زدن درباره سرطان کار چندان 
سختی نیست، اما با درد سرطان زندگی کردن و 
با سرطان مبارزه کردن عزمی جدی می خواهد 
و صبری مداوم. محمدرضا، دروازه بان سابق 
فوتبال از آن جمله افرادی است که این روزها 
با سرطان خون می جنگد. او می گوید ایمان 
دارد که در این رقابت نیز پیروز خواهد شد.
محمدرضا امینی دروازه بان 32 ساله اصفهانی 
که سابقه حضور در لیگ برتر را درکارنامه 
دارد، این روزها با این بیماری دست وپنجه 
نرم می کند اما ازامیدش برای پیروزی برآن و 
بسته نگاه داشتن دروازه زندگی اش می گوید. 
امینی در ابتدا با بیان اینکه فوتبالش را از مدرسه 
فوتبال قالی سلیمان زیر نظر عباس رضایت 
آغاز کرده تصریح کرد: »تمامی تیم های رده 
سنی سپاهان اصفهان را با آقای رضایت طی 
کردم تا اینکه به تیم امید سپاهان راه یافتم و 
زیر نظر آقایان چرخابی، سروری و قنبری 

بازی کردم.«
او از حضورش در تیم بزرگساالن سپاهان 
اصفهان در زمان مربیگری فیرات و حضورش 
در مسابقات لیگ برتر سخن گفت و اظهار 
کرد: »پس از یک فصل حضور در لیگ برتر 

به تیم سپاهان نوین اصفهان رفتم و 4 سال 
و  کردم  سپری  تیم  این  در  را  خاطره انگیز 
که  یافتیم  راه  برتر  لیگ  به  پایانی  سال  در 
به فوالد خوزستان  تیم  امتیاز  به دالیلی  بنا 
تهران،  پیکان  تیم های  امینی  شد.«  فروخته 
شاهین بوشهر، فوالد نطنز اصفهان، نساجی 
مازندران و صنعت ساری را دیگر تیم های 
دوران بازیگری اش اعالم و خاطرنشان کرد: 
»پس  از آن به تیم شهرداری بندرعباس آمدم 
و فصل خاطره  انگیزی را با نارنجی پوشان 
یک   تا  که  به گونه ای  زدم  رقم  بندرعباسی 
متأسفانه  که  رفتیم  پیش  برتر  لیگ  قدمی 
راهی  نتوانیم  تا  شد  سبب  حمایت ها  عدم  
لیگ برتر شویم هرچند هیچ گاه محبت های 
مردم بندرعباس و کمک های آقایان رحیمی 
و دیروار را فراموش نمی کنم.« این دروازه بان 
فوتبال در خصوص صعودش به لیگ برتر با 
تیم سپاهان نوین، اذعان کرد: »در آن فصل تا 
هفته هشتم تنها 2 امتیاز کسب کرده بودیم اما 
از هفته نهم تا پایان فصل یا بردیم یا مساوی 
و این چنین با هدایت خوب آقای چرخابی 
راهی لیگ برتر شدیم اما متأسفانه به ناچار 
فنی  کادر  و  مسئولین  تالش های  علی رغم 

امتیاز تیم به فوالد خوزستان واگذار شد.«

و  دانست  فوتبال خود  پدر  را  او چرخابی 
عنوان کرد: »هرچه در فوتبال کسب کردم 
آقای  استادم  راهنمایی ها و حمایت های  از 
چرخابی بوده و هیچ گاه زحماتش را فراموش 
به  ابتالیش  خصوص  در  امینی  نمی کنم.« 
سرطان خون افزود:» از اسفندماه سال گذشته 
در بدنم زخم هایی پدید آمد که بهبودی در 
آن دیده نمی شد و همین امر موجب شد تا 
در فرودین ماه سال جاری به پزشک مراجعه 
کنم و طی آزمایشی مشخص شد که به لوسمی 
لنفوم حاد مبتال شدم و متأسفانه دیر اطالع 

پیداکرده ام.«
او بابیان اینکه پس  از اینکه پزشکان در ایران 
اعالم کردند کاری از دست شان برنمی آید، 
پرونده پزشکی ام را به آلمان ارسال کردم، 
افزود: »پس  از اینکه پزشکان طحال و کلیه 
سمت راستم را از بدن خارج کردند در سفری 
که ماه گذشته به آلمان داشتم در کلینیک فوق 
تخصصی برلین به مدت 65 ساعت در حین 

عمل به کما رفتم.«
این دروازه بان فوتبال با اشاره به اینکه به دلیل 
این مشکل پیوند مغز و استخوان انجام نشد و 
یکسری عمل های دیگر انجام گرفت، تصریح 
آلمان سفر کرده  به  بار دیگر  کرد: »مهرماه 

و ادامه مداوا را انجام خواهم داد و دکترها 
بسیار به بهبودی ام امیدوارند.«

اوادامه داد: »امیدوارم با دعای خیر مردم و 
خانواده ام بتوانم بهبودی ام را به دست بیاورم 

و در خدمت جامعه ورزش باشم.«
امینی با اشاره به تماس هایی از باشگاه پیکان 
تهران، سپاهان اصفهان و شهرداری بندرعباس 
جهت جویا شدن وضعیت درمانش، تصریح 
کرد: »از جامعه ورزش استان اصفهان به ویژه 
مدت  این  در  که  ناظم  و  چرخابی  آقایان 
مدام پیگیر حالم بوده اند، سپاسگزارم و خدا 
را شاکرم تا این لحظه در خصوص تأمین 
هزینه های درمان مشکل مالی نداشته ام هرچند 
هیچ نهادی در این امر ورودی نداشته است.«

او با تقدیر از حمایت های حسام فتاحی که 
خود در بستر بیماری است، افزود: »این دوست 
بسیار  سپاهان  تیم  در  قدیمی ام  همبازی  و 
روحیه ام را دگرگون کرد و در این مدت مدام 
کنارم بوده و به آینده مرا امیدوار کرده و از 
خداوند می خواهم او را بار دیگر به کانون 
گرم خانواده اش در سالمتی کامل بازگرداند.«

امینی در پایان آرزویش را بازگشت با سالمتی 
پاهایش  روی  ایستادن  و  زندگی  به  کامل 

عنوان کرد.

ایسنا: تهیه کننده سریال »پریا« از آغاز 
پیش تولید مجموعه  جدید خود با عنوان 
»مهر نامیرا« از ماه آینده برای شبکه سه 
سیما خبر داد. اسماعیل عفیفه درباره 
ساخت این مجموعه جدید توضیح داد: 
»»مهر نامیرا« به نویسندگی امیرعباس پیام، 
عنوان جدیدترین کاری است که طرح آن 
تصویب شده و هم اکنون در حال نگارش 
آن هستیم. پیش از این با این نویسنده 
مجموعه  »مامور بدرقه« را کار کرده بودیم. 
متن این مجموعه درباره مادر بودن و 
رابطه  مادر و فرزند نگارش شده است و 
ساخت آن در شبکه سه سیما با مشارکت 
وزارت بهداشت قطعی شده است.« او 
در ادامه بیان کرد: »این مجموعه در 40 
قسمت با همکاری اداره جمعیت وزارت 
بهداشت تولید خواهد شد. داستان »مهر 
نامیرا« با محوریت ارتباط مادر با فرزند 
است. در واقع مادرانگی محور اصلی 
کار محسوب می شود و قطعا مادری 
که برای مهر نامیرا انتخاب خواهد شد 
مادری میان سال خواهد بود.« تهیه کننده 
»یادداشت های یک زن خانه دار« درباره   
انتخاب کارگردان این مجموعه نیز گفت: 
»کارگردان خوب سخت پیدا می شود. در 
حال حاضر 10 فیلنامه در دستم دارم اما 
کارگردان خوب پیدا نمی شود. قصد دارم 
با کارگردانی که در حال حاضر دارای 
مشغله کاری کمی است، همکاری کنم.«

این تهیه کننده درباره پایان بندی مجموعه   
»پریا« که اینگونه عنوان می شد که دور از 
واقعیت است، اظهار کرد: »در این باره 
خیلی نمی توانم پاسخ روشنی بدهم. 
اما رضایتم نسبت به آن نسبی است. 
برای مجموعه »پریا« پایان های مختلفی 
داشتیم. اما در یک جمع بندی به این 

پایان رسیدیم.«

یوزپلنگ ایرانی در 
برنامه »طبیعت ۳۶۰ 

درجه«
سپید: به مناسبت روز ملی یوزپلنگ 
ایرانی »طبیعت 360 درجه« موضوع این 
هفته برنامه خود را به این گونه منحصر 
به فرد حیات وحش ایران اختصاص 
داده است. هومن جوکار مدیر پروژه 
برنامه  مهمان  ایرانی  یوزپلنگ  ملی 
»طبیعت 360 درجه« است تا با بیان 
توضیحاتی در زمینه آخرین وضعیت 
یوزپلنگ ایرانی درباره چالش هایی که 
این گونه نادر حیات وحش برای بقا 
با آن روبروست و روند حفاظتی از 
این گربه تیزپا با پرهام دیباج به گفتگو 
بپردازد. گفتگو با بهمن نجفی محیط بان 
بازنشسته، گزارش هایی از یوزپلنگ 
ایرانی، کویر و موشن گرافیک هایی با 
موضوع استفاده از دوچرخه به جای 
خودرو در کنار پخش عکس ها و فیلم 
های مردمی در بخش همیاران طبیعت 
و خبرخوانی از دیگر بخش های این 
برنامه محیط زیستی خواهد بود. »طبیعت 
360 درجه« کاری است از گروه نهادهای 
اجتماعی که به تهیه کنندگی پرهام دیباج 
یکشنبه هرهفته بعد از گفتگوی ویژه 
خبری از شبکه دو سیما پخش می شود 
و بازپخش آن سه شنبه ساعت 45 دقیقه 

بامداد خواهد بود.

 »مهر نامیرا« مهر 
ماه کلید می خورد

خبـر
تصويرروز
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دروازه بانی که می خواهد 
سرطان را مهار کند 

پزشکان به 
 بهبودی ام

 کاماًل امیدوارند 

ازسیگار کشیدن
 تا ايست قلبی 

سپید: برنامه تلویزیونی »دورهمی« با اجرای مهران مدیری 
میزبان پژمان بازغی بود. 

این بازیگر با بیان اینکه قبل از بیماری اش به شدت سیگاری 
بوده و روزی دو تا پاکت سیگار می کشید، از ترک آن و 
افتاد،  اتفاق  او  برای  بازی جام رمضان  سانحه ای که در 
گفت و اظهار کرد: »زمان بازی های جام رمضان من در 
بیمارستان گاندی سر فیلمبرداری بودم و به دلیل شلوغی 
پایین می رفتم و  باال و  پله ها را  بار  آسانسور، دو یا سه 
بعد از آن به باشگاه و در آخر برای بازی در جام رمضان 

به ورزشگاه رفتم. بالفاصله بدون گرم کردن وارد زمین 
شدم و نیمه اول تمام شد و اواسط نیمه دوم دیدم حالم 
خوب نیست و دوستانم به اورژانس زنگ زدند و مرا به 
ایست  ثانیه دچار  منتقل کردند.  20  بیمارستان طالقانی 
قلبی شدم که در نهایت چند لحظه طول کشید تا دوباره 
رگ هایم باز شد.« در پایان این گفتگو، پژمان بازغی عزت 
اهلل انتظامی را آقای بازیگر و لذت سینمای ایران خطاب 
کرد و پیراهن ورزشی که سر بازی فوتبال دچار شوک قلبی 
شد را به موزه »دورهمی« اهدا کرد.  مدیری در پایان خاطر 
نشان کرد: »من در این یک ماه اخیر، تماس های زیادی 
از سمت سینماگران و سازمان های سینمایی داشتم که به 
شدت از اوضاع بیکاری و مشکل بیماری پیشکسوتان و 
خرج زندگی کسانی که سالها برای سینمای ایران زحمت 
کشیدند، گله مند بودند. بالغ بر باالی 30 تماس برای کمک 

رسانی به این افراد داشتم. متاسفانه بازیگران بسیاری بیکار 
هستند و دچار افسردگی شده اند. گفتم تا شاید بشود از 

اینجا کاری کرد.«

چهره

سپید: مهتاب کرامتی از مردم خواست تا مستند 
»آی آدم ها« رخشان بنی اعتماد را ببینند و ادامه 
داد: »من خواهشی از مردم دارم این که بروند 
و این فیلم را ببینند، چه بخواهند به زنجیره 
امید کمک کنند یا نکنند. اما آشنایی با این 
کودکان مسیر زندگی شان را عوض می کند.«

این هنرمند به عنوان سفیر مهربانی و صلح 
یونیسف به بهانه اکران فیلم مستند »آی آدم ها« 
به کارگردانی رخشان بنی اعتماد، که از شهریور 
ماه در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران شده 

است،گفت وگویی انجام داده است.
صحبت هایش  آغاز  در  کرامتی  مهتاب 
گفت:»فیلم »آی آدم ها« به ما این اجازه را 
می دهد که با فعالیت زنجیره امید که برای 
کودکان محروم کار می کنند )از بچه های نوزاد 
تا 18 سال( آشنا شویم. این فیلم این زنجیره 
را به ما معرفی می کند و نشان می دهد، این 
انجمن که از سال 86 فعالیتشان را شروع 
کرده حدود 8 هزار کودک را به دور از این 
که چه نژادی داشتند در زمینه های مختلف 
قلب، ترمیمی و ارتوپدی درمان کرده است.«

بنی اعتماد  بازیگر معتقد است: »خانم  این 
این فیلم را هنرمندانه ساخته است و مانند 
سایر فیلم های مستندشان حضور کارگردان و 
فیلمبردار را کامال حذف کرده و شما تجربه 
این را دارید که مستقیما با این انجمن و 
فعالیت هایشان آشنا شوید. ماه رمضان گذشته 
ما را به دیدن این فیلم دعوت کردند و خیلی از 

هنرمندان حضور داشتند و همه اعالم آمادگی 
کردند که در کنار این زنجیره کمک کنند تا به 
هدف نهایی شان که ساخت یک بیمارستان 

540 تخت خوابی است، عملی کنند.«
 کرامتی در ادامه این گفت وگو که با برنامه 
»چراغ« رادیو تهران بود، درباره فعالیتش به 
عنوان سفیر یونیسف، توضیح داد: »من قبل این 

که سفیر یونیسف شوم که این برمی گردد به 
10 سال گذشته که فعالیت هایی با انجمن های 
مختلف داشتم اما همکاری و آشنایی من با 
یونیسف چشمم را بازتر و من را  دغدغه مندتر 
کرد تا ببینم کودکان ما چه نیازی دارند. کودکان 
این که کجا زندگی  از  نظر  ایرانی صرف 
دارند  نظر معاش چه سطحی  از  می کنند، 
که می تواند تغذیه، درمان و آموزش آنها را 
دربر بگیرد، باید در نظر داشت که اینها همه 
از سطح برابری در کودکی برخوردار باشند. 
تعداد انجمن ها نسبت به 10 سال پیش که 
من کارم را شروع کردم خیلی بیشتر شده 
است. من دغدغه و هدفم کودکان و به هر 
انجمنی که در این زمینه فعالیت کند، کمک 

خواهم کرد و درکنارشان هستم.«
او ادامه داد:»تمام تالشم را میکنم تا جایی که 
زمان و انرژی دارم به کودکان کمک خواهم 
کرد. من خواهشی از مردم دارم این که بروند 
و این فیلم را ببینند، چه بخواهند به زنجیره 
امید کمک کنند یا نکنند. اما آشنایی با این 

کودکان مسیر زندگی شان را عوض می کند.«

اظهارات مهتاب کرامتی درباره فیلم بنی اعتماد

»آی آدم ها« اجازه کمک به کودکان محروم را می دهد 

چارسو

کیمیا علیزاده نخستین بانوی مدال آور ایران در المپیک، از بهزیستی و مراکز نگهداری 
کودکان بیمار دیدن کرد. 

 ورزش سه 

سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال 
با انتشارعکسی در فضای مجازی نسبت 
ارومیه  دریاچه  شدن  خشک  به 

اعتراض کرد. 
 اینستاگرام سعید معروف 

گروه جهادی منتظران موعود متشکل از 130 نفر از اساتید و دانشجویان ممتاز 
دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهران وهمچنین چند نفر از مبلغین فرهنگی  

برای خدمات بهداشتی و فرهنگی به روستای النو شهرستان مرزی سربیشه از 
خراسان جنوبی اعزام شدند.

 مهر

پیشکسوت سازمان لیگ فوتبال ایران صبح دیروز در بیمارستان ولی عصر )عج( 
تهران به دیار باقی شتافت.آزیدهاک از کارکنان با سابقه فوتبال ایران بود و سال ها 

در فدارسیون فوتبال و سازمان لیگ خدمت کرد. 
 ایسنا

 BORDER« فیلم مستند »زمناکو« ساخته مهدی قربانپور در بخش فیلم های برون مرزی
FILM« چهارمین جشنواره جهانی فیلم دهوک به نمایش در خواهد آمد.این جشنواره 
با شعار »سینما برای صلح« در شهر دهوک کردستان عراق  از ۹ تا 1۶ سپتامبر 

برگزار می شود.
 مهر

لباس  با  عنکبوتی«  »مرد  هالند  تام 
از  کودکان  بیمارستان  در  اسپایدرمن 

بیماران کودک دیدن کرد. 
  شبکه خبری فرهنگ و هنر
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