مقاممعظمرهبری با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولتهای قبلی

دستکـاری درآمـارگنـاهیکبیـره است

مقاممعظمرهبری در دیدار مسئوالن ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،اعضای شورایعالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران،
آمار را ضرورتی قطعی و اصلی برای برنامهریزی در خصوص منابع و نیازهای متنوع و گسترده کشور دانستند و افزودند« :آحاد مردم عزیز
برای آنکه تصمیمگیریها در کشور ،درست ،بجا و کارآمد باشد ،هم در این طرح مهم شرکت کنند»...
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پارلمان

وزیربهداشتمسئولیتاینمشکالترابپذیرد

عضو کمیسیون بهداشت:

عدم تامین مالی و نیروی انسانی
دو مشکل بزرگ نظام ارجاع است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه درصورت
اجرایی شدن طرح پزشک خانواده میتوان هزینههای درمان
را کنترل کرد ،گفت« :متاسفانه به جهت عدم تامین منابع مالی و
نیروی انسانی این طرح اجرایی نشده است».
به گزارش خانه ملت ،همایون هاشمی با انتقاد از اجرایی نشدن
طرح پزشک خانواده در سراسر کشور ،گفت« :اجرای پایلوت
این طرح در استانهای فارس و مازندران جهت ارزیابی و پایش
به اجرا در آمد اما رضایتمندی خوبی از اجرای آن از سوی
مردم ایجاد نشد».
نماینده مردم میاندوآب ،شاهیندژ و تکاب در مجلس افزود:
«باید نقاط ضعف اجرای پایلوت طرح پزشک خانواده در
استانهای فارس و مازندران شناسایی میشد تا با رفع این
نقاط ضعف می توانستیم سیستم ارجاع را در سراسر کشور
اجرایی کنیم اما نه تنها این نقاط ضعف شناسایی نشده بلکه
همچنان مشکالت آن برای مردم استانهای فارس و مازندران
به جای مانده است».
هاشمی با تاکید بر ضرورت اجرای طرح پزشک خانواده
در کشور ،تصریح کرد« :نظام ارجاع در طرح تحول سالمت
جایگاه ویژهای دارد و کشورهایی که بر اساس این مدل ،سطح
نخست درمان خود را تعریف کردهاند هم توانستهاند هزینههای
بهداشت و درمان خود را کنترل کنند هم نظام مهندسی شده و
دقیق سطحبندی خدمات را اجرایی کنند».
وی یادآور شد« :با اجراییشدن طرح پزشک خانواده ،پرونده
سالمت افراد به طور کامل در دسترس خواهد بود و نظام
ارجاع نیز به خوبی تقویت خواهد شد ».هاشمی افزود« :دولت
برای اجرای طرح پزشک خانواده نیازمند شبکه سازی ،تامین
نیروی متخصص و تامین منابع مالی است که هنوز نتوانسته این
زیرساختها را به خوبی فراهم کند لذا سیستم ارجاع تاکنون
نتوانسته شکل اجرایی به خود گیرد».
عضو کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد« :دولت باید
برای اجرای فراگیر طرح پزشک خانواده با مجلس هماهنگی
الزم را داشته باشد و بدون شک تالش خواهیم کرد تا آخرین
وضعیت اجرای سیستم ارجاع را از دولت پیگیری کنیم».

اخبار کوتاه
مدیر امداد و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی گفت:
«این سازمان قرار است تا پایان امسال 3 ،هزار پزشک و
پیراپزشک را تحت آموزش مقدماتی ،عمومی و اولیه پدافند
غیر عامل قرار دهد».
مسعودپزشکیانگفت«:ازاوایلانقالبپیشگیریدراولویت
برنامهها بود ولی از زمانی که طرح تحول سالمت اجرا شد
بیشتر به بحث درمان توجه شد تا پیشگیری».
خسرو صادقنیت رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشت گفت« :گزارش بازرسان از موارد اضافه کردن مواد
روانگردان به قلیانها در کشور کاهش یافته است».
رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
اعالم کرد دانشگاههای علوم پزشکی در مناطق سیلزده شمال
کشور ناظر و مراقب بیماریهای واگیر هستند.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ،از بزرگداشت روز
جهانی اهداکنندگان سلولهای بنیادی در کشور در هفته آینده
خبر داد .سخنگوی این سازمان نیز با اشاره به اینکه  6/2درصد
مردم ایران خون اهدا میکنند ،گفت« :ساالنه به طور متوسط 2
میلیون اهدای خون در کشور انجام میگیرد».
سیدهادی ایازی معاوناجتماعی وزارت بهداشت از ورود
آستان قدس رضوی برای جبران برخی کمبودهای حوزه
سالمت خبر داد.
معاوندرمانسازمانتامیناجتماعیگفت«:ازپیشنهادوزارت
بهداشتمبنیبرانتقالبیمارستانهابهبیمههااستقبالمیکنیم».
عباس بایرامزاده رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان
تکاب گفت« :از آغاز اجرای طرح تحول سالمت در کشور
بیش از  23میلیارد ریال اعتبار برای تامین تجهیزات پزشکی
مورد نیاز برای بیمارستان و درمانگاههای تخصصی تکاب
هزینه شده است».
سید محمود خدادوست مدیرکل دفتر طب سنتی ایرانی
اسالمی وزارت بهداشت ضمن اشاره به استراتژی سازمان
بهداشت جهانی در خصوص استفاده نظام سالمت کشورها
از ظرفیت طب سنتی ،بر فراگیر و جهانی شدن طب سنتی
و مکمل تاکید کرد.

گزارش کوتاه

پرنیا زمانی

شامگاه جمعه نوزدهم شهریور ،سیدحسن هاشمی بار دیگر
در قاب تلویزیون حاضر شد و به برخی سواالت مطرحشده
توسط مجری برنامه «نبض» پاسخ گفت .هرچند بارها در برنامه
تکرار شد که هدف از این برنامه پاسخگویی به انتقادات است
و اینطور وانمود شد که با برنامهای «انتقادی» طرف هستیم ،اما
حقیقت امر این نبود.
خدمات دولت یازدهم در حوزه سالمت بر کسی پوشیده نیست
و منتقدین جدی سیاستهای وزارت بهداشت این دولت هم
وقتی به انصاف لب به سخن میگشایند ،منکر برخی تغییرات
مثبت نیستند .هرچند افزایش بیسابقه اعتبارات این وزارتخانه
از سال  93در اتفاقات مبارکی همچون کاهش پرداخت از جیب
مردم ،ساختوسازها و نوسازیهای دو سهسال اخیر عامل
تعیینکنندهای بوده است ،اما بههرحال کسب همین بودجه
مناسب هم زاییده تعامل مثبت این دولت با دو مجلس نهم و
دهم بوده و از برکات داشتن تدبیر در عرصه تصمیمگیری و
امید در عرصه عمل بهشمار میرود .چیزی که دولت یازدهم را
از دولتهای پیش از خود متمایز کرده است .درواقع حرکت
اصالحی حوزه سالمت تا آنجا که به رشد قابلتوجه بودجه این
حوزه منجر شد ،قابل دفاع است اما وقتی مرحله مدیریت این
منابع فرارسید ،ایرادات و اشکاالتی رخ نمایاندند که اعتراض
و انتقاد جمعی از صاحبنظران این حوزه را به دنبال داشت.
انتقاد کلی و اساسی منتقدین سیاستهای وزارت بهداشت و
طرح تحول سالمت ،الویتبندی نادرستی بود که در تخصیص
این بودجه انجام شد .عدهای حوزه بهداشت را حلقه مفقوده
طرح تحول سالمت دانستند و عدهای مخارج بیپشتوانه
وزارتخانه را به باد انتقاد گرفتند .همان خاصهخرجیهای -به
گفته منتقدین -بیحساب و کتابی که در گام اول ،نظام بیمهای
کشور را با بحرانی بیسابقه مواجه کرد.
غایب بزرگ گفتوگوی اخیر وزیر در برنامه نبض ،طرح
مشکالتی بودند که نفسهای نظام سالمت را به شماره
انداختهاند .مردم از وزیر بهداشت کشورشان انتظار داشتند که
درکنار تشریح اقدامات مثبت و کارهای کمنظیرشان در حوزه
سالمت ،حداقل اشکاالت و ایرادات احتمالی را هم پذیرفته و
در مورد آنها پاسخ دهد .اما در این برنامه که به کرات از طرف
مجری و میهمان محترم برنامه «انتقادی» خوانده میشد ،هرگز
به چنین مسائلی پرداخته نشد .هرگز گفته نشد که مثال اگر همه
اسناد باالدستی نظام سالمت به برقراری نظام ارجاع مبتنی بر
برنامه پزشک خانواده تاکید دارد ،چرا این مهم از اولویتهای
نخست وزارت بهداشت به دور مانده است .جناب وزیر
نفرمودند چرا در شرایطی که انتظار میرفت این بودجه مناسب
صرف برقراری پزشک خانواده در سراسر کشور شود ،فقط به
اجرای پایلوت این برنامه آن هم در دو استان فارس و مازندران
اکتفا شده و چرا به تازگی نمایندگان هر دو استان در مجلس ،این
برنامه را در استانهای خود شکستخورده توصیف کردند؟
از همه مهمتر اینکه در این برنامه کوچکترین اشارهای نشد که
تزریق بودجههای کالن به پیکر بیمار نظام سالمت تا کی قرار

است ادامه داشته باشد؟ جناب وزیر نفرمودند که  8هزار میلیارد
تومانی که در قالب «اصالحیه الیحه بودجه  »95برای پرداخت
بدهیهای بیمه سالمت ایران در مجلس به تصویب رسید ،قرار
است چه موقع و توسط چه کسی و از کدام منبع بازپرداخت
شود .آیا دولت اطمینان دارد که انباشت بدهی بیمهها ،بار دیگر
تکرار نخواهد شد؟ چیزی که برای همه اعم از دولت ،مجلس،
بیمهها و مراکز درمانی روشن و آشکار است ،این است که دوام
این داروی مسکن شاید به یکسال هم نکشد و چنانچه تدبیری
عمیق نشود ،روزهای پراسترس نظام سالمت ،به زودی تکرار
خواهد شد.
نارضایتی  85درصدی از پزشک خانواده
بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس در گفتوگو
با خبرنگار پارلمانی سپید ،با تاکید بر اینکه حوزه بهداشت و
درمان برای خدمترسانی و در ارتباط مستقیم با مردم است،
اظهار کرد« :بر این اساس الزم است که واقعیتها را به مردم
گزارش داد و در ارزیابی اقدامات انجام شده ،میزان رضایت
مردم درنظر گرفته شود ».وی با اشاره به اجرای پایلوت برنامه
پزشک خانواده در استان فارس ،مسئوالن وزارت بهداشت را
به اهمیت دادن به نارضایتی مردم دعوت کرد و گفت« :اجرای
ناقص و پایلوت برنامه پزشک خانواده در استان فارس ازجمله
طرحهایی است که باید از خود مردم پرسید که آیا از آن راضی
هستند یا نه .نه اینکه از دانشگاهی که خودش داوطلب اجرای
این برنامه بوده (دانشگاه علوم پزشکی شیراز) سوال شود و آنها
هم نظرات دیگران را نادیده گرفته و همان چیزی را گزارش کنند
که خودشان میپسندند ».عضو کمیسیون اصل نود مجلس در
تشریح ایرادات برنامه پزشک خانواده گفت« :اوال با یک دقت
نظر مختصر میشود فهمید که یک استانی با جمعیت  5میلیون
نفر نباید پایلوت یک طرح تازه و مبهم آن هم در حوزه سالمت
شود .وی افزود« :من به عنوان نماینده مردم که از نزدیک با اقشار
مختلف در ارتباط هستم ،با اطمینان به شما اعالم میکنم که اگر

از مردم استان فارس نظرسنجی شود ،بالغ بر  85درصد مردم
خواهند گفت که از اجرای طرح پزشک خانواده به این صورت
ناراضی هستند .حتی در جلسهای که ما با وزیر بهداشت هم
داشتیم ،خود ایشان هم معتقد بودند که این طرح عجوالنه اجرا
شده و نقایص زیادی دارد .ولی اینکه چرا تدبیری نمیشود و
اینکه چرا مدیرانی که مسئولیت این طرح را برعهده گرفتهاند
و با بیدرایتی تمام آن را اجرا کردند ،باز هم مصرانه از عملکرد
خود دفاع میکنند ،برای ما جای سوال دارد».
پارسایی با بیان اینکه بدون شک وزارتخانه باید مسئولیت
اعمال خودش را برعهده بگیرد ،خاطرنشان کرد« :مسئولین
اجرای این برنامه در استان فارس به هرکسی که انتقادی را
مطرح میکند ،فورا انگ بیتقوایی و نشر اکاذیب و امثال
اینها را میچسباند .به جای اینکه پاسخگو باشند ،به سرعت
منتقدین خودشان را به سودجویی یا عدم اطالع یا کذبگویی
و بیتقوایی متهم میکند .بههرحال کامال بدیهی است که
وزارت بهداشت بهخصوص در سال پایانی دولت الزم است
که مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را بر عهده بگیرد و
با شفافیت به مردم پاسخ بدهد ».این نماینده مردم در مجلس
دهم تاکید کرد« :چیزی که ما را نگران میکند این است که
گاهی اطالعات درستی از آنچه در کشور میگذرد به مسئولین
وزارتخانه نمیرسد .نگرانی ما این است که مسئولین اجرای
همین برنامه پزشک خانواده در استانهای فارس و مازندران،
اطالعات غلطی به وزارتخانه مخابره کنند و همین اطالعات
نادرست باعث شود که چنین طرح پر از اشکال و ایرادی بدون
اصالحات الزم در سراسر کشور به اجرا درآید .آن زمان ممکن
است با یک بحران اجتماعی مواجه شویم».
عقبگرد هم داشتهایم
اکبر ترکی ،نمیانده مردم فریدن هم به خبرنگار سپید گفت:
«مسائل مربوط به بهداشت و درمان در کشور ما آنقدر پیچیده
شده که واقعا در قالب پاسخگویی به یک سوال نمیتوان

واقعیت را گفت .الزم است که در فرصت کافی تکتک زمینهها،
نیازهای جامعه و اقدامات نظام سالمت به دقت مورد واکاوی
قرار گیرد تا معلوم شود که امروز ما در چه مرحلهای هستیم».
وی اظهار داشت« :خود مسئوالن وزارت بهداشت هم میدانند
که اوضاع تا چه اندازه آشفته است .ولیکن مسئله اینجاست که
نمیخواهند مطرح کنند و زیر بار بروند .تصمیم دوستان بر این
است که فعال مسائل را به همین ترتیب بچرخانند تا ببینند اوضاع
و احوال در یکسال آینده به چه شکلی خواهد شد».
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن یادآوری
تصویب اصالحیه الیحه بودجه در مجلس گفت« :دوستان
ما در وزارتخانه ابتدا مدعی بودند که بیمهها چیزی قریب به
 4تا  5هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار هستند .بعد
که دیدند مجلس نرمش نشان داد و ظاهرا با اصالحیه بودجه
موافقت خواهد شد ،با رایزنیهایی که با کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس انجام دادند ،این رقم به  8هزار میلیارد تومان
افزایش پیدا کرد .اصل بر این است که وقتی به هردلیل یک
بدهکاری وجود دارد ،با تعامل دولت و مجلس ،راهی برای
پرداخت آن پیدا شود و این بدهیها روی هم جمع نشوند.
ولی واقعیت این است که همه میدانند این بدهی بازهم ایجاد
خواهد شد و خود این دوستان میگویند که حتی زمانی که
این  8هزار میلیارد تومان به دست ما برسد ،ما تا آخر امسال
 11هزار میلیارد دیگر بدهکار میشویم .تازه خود این  8هزار
میلیارد هم یک بدهی تازه است که باالخره باید بازپرداخت
شود ولی اینکه چگونه ،معلوم نیست .این نشان میدهد که
این کار از اساس مشکل دارد ».ترکی اضافه کرد« :نکتهای که
ما بارها در مجلس و جاهای دیگر نسبت به آن تذکر دادهایم،
این است که بودجه مناسبی که در اختیار وزارت بهداشت قرار
گرفته ،در خیلی از قسمتها مدیریت مالی خوبی نشده است
و تغییر قابل قبولی را در وضعیت بهداشت و درمان خیلی از
جاها ایجاد نکرده است».
وی در توضیح این مدعا ،به حوزه نمایندگی خود اشاره کرد و
اظهار کرد« :در همین منطقه فریدن که من نمایندگی مردم آن
را دارم ،اگر بگوییم اصال کاری انجام نشده که واقعیت ندارد.
اما با آنچیزی که آقایان ادعا دارند ،هم در بخش بهداشت
و هم در بخش درمان فاصله زیادی دارد .خود من بازدیدی
از بیمارستان داشتم .باید منصفانه گفت که هزینههای مردم
بهخصوص دربخش بستری واقعا کاهش پیدا کرده و در این
بخش ما شاهد رضایتمندی نسبی مردم هستیم؛ ولی در غیراز
این بخش ،در قسمتهای دیگر تغییرات عمدهای ایجاد نشده
و حتی در برخی قسمتها باعث ایجاد مشکالت جدیدی هم
شده است ».نماینده مردم فریدن در مجلس با ذکر مثالی از تاثیر
منفی برخی برنامههای اجرا شده ،ادامه داد« :مثال مراجعین
سرپایی در بخشهای دولتی و خصوصی هم هزینههایشان باال
رفته ،هم ارائه خدماتشان در سطح پایینتری انجام میشود و
رضایتمندی مردم هم از این بخش بسیار کم است .بههرحال
اینها واقعیتهایی است مسئولین وزارت بهداشت باید
درخصوص آن به مردم توضیح دهند و با پذیرش نقاط ضعف
و کاستیها ،درصدد رفع آن بکوشند».

جزئیاتخدماتوزارتبهداشتبهزنانآسیبپذیر
پروین کازرونی رئیس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی
وزارت بهداشت در خصوص جزئیات ارائه خدمات بهداشتی
و درمانی به زنان آسیبپذیر گفت« :ارائه خدمات بهداشتی،
درمانی و آموزشی به این گروه از زنان درمراکزی تحت عنوان
مراکز ارتقای سالمت زنان آسیبپذیر ،از سال  ۱۳۸۶آغاز شد.
این خدمات شامل خدمات ارزیابی بیماریهای آمیزشی و ایدز،
خدمات بهداشت باروری ،آموزش ،مشاوره و توانمندسازی
در حیطههای حرفهآموزی است و به صورت رایگان ارائه
میشوند».
وی افزود« :تالش میکنیم اگر این افراد نیاز به خدمات خاصی
مانند دندانپزشکی و تغذیه دارند ،آنها را به مراکز بهداشتی
درمانی مورد نظر ارجاع دهیم .یکی دیگر از خدمات مهم در این
راستا پیشگیری از انتقال ابتال از مادر به کودک است .از طرف
دیگر کسانی که برای دریافت خدمت مراجعه میکنند ،پرونده
دارند و هر سه ماه یکبار تست اچآیوی میدهند؛ چراکه جزو
گروههایی هستند که بیشتر در معرض ابتال به  HIVقرار دارند و
باید زودتر شناسایی شده و تحت مراقبت و درمان قرار گیرند».
کازرونی درخصوص سرانه درمان تخصیص داده شده به زنان
هدف گفت« :در حال حاضر در  ۳۴مرکز در  ۲۲دانشگاه علوم
پزشکی این خدمات ارائه میشود که از سوی دانشگاههای علوم

پزشکی یا موسسات غیردولتی راهاندازی شدهاند .در مراکز
ارتقای سالمت زنان آسیبپذیر ،رسما سرانه خاصی برای درمان
این گروه هنوز تعریف نشده است و در دانشگاهها از اعتبارات
برنامه کنترل ایدز و سایر برنامهها هزینه میشود .با توجه به اینکه
خدمات این مراکز نقش موثری در تامین سالمت جامعه دارد،
در تالش هستیم راهکارهایی جهت تعریف خدمات در بسته
سالمت در نظر گرفته شود».
وی در ادامه صحبتهایش با بیان اینکه بسیاری از افرادی
که تحت پوشش این مراکز قرار میگیرند ،بیمه ندارند ،بیان
کرد« :در تالشیم از طریق هماهنگیهای انجام شده توسط
دانشگاههای علوم پزشکی ،این افراد بیمه شوند ،اما مشکل این
است که بعضی از زنان معتاد و کارتن خواب ،کارت شناسایی
ندارند تا بتوان جهت بیمه اقدام کرد».
کازرونی افزود« :مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی مورد نظر
برای این گروه سخت است .آنها نگران هستند که در صورت
مراجعه ،انگ خورده یا خدمات به آنها ارائه نشود و مشکلی
برایشان پیش بیاید؛ به همین علت تالش میشود از طریق افرادی
که به این مراکز مراجعه کرده و آموزش و مشاوره دریافت نموده
به عنوان افراد همسان ،افراد بیشتری را برای مراجعه تشویق
کنیم ».به گفته رییس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی

شناسایی حدود  32هزار بیمار مبتال به ایدز

محمدمهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ،آمار تقریبی
بیماران ایدزی در کشور را حدود  80هزار نفر برآورد کرد و گفت« :وزارت بهداشت و
درمان به دنبال شناسایی حداقل  90درصد از بیماران ایدزی کشور تا سال  1399شمسی
(2020میالدی) است و کار خود را برای شناسایی این بیماران شروع کرده است».
وی با اشاره به اینکه تاکنون  31هزار و  950بیمار مبتال به ایدز در کشور شناسایی شدهاند،

افزود« :این وزارتخانه متعهد شد تا سال  2020میالدی  90درصد از بیماران مبتال به ایدز
را تحت درمان قرار دهد که به نظر میرسد به دلیل تنندادن این بیماران به مراکز درمانی،
این تعهد به سختی عملیاتی شود ».گویا ،آشکارشدن رفتارهای پرخطراین بیماران نزد
خانواده و جامعه را علت اصلی فرار این گروه از بیماران از مراکز درمانی برای کنترل
بیماری دانست .وی آموزش به خانوادهها و افراد در معرض خطر را یکی از راهکارهای

وزارت بهداشت ،این خدمات هم در خود مراکز و هم توسط
تیمهای سیار ارائه میشود .این تیمها بیشتر شامل افرادی از گروه
هدف هستند و در این خصوص آموزش دیده و توانایی برقراری
ارتباط با افراد همسان را دارند.
کازرونی تعداد افراد مراجعهکننده به مراکز ارتقای سالمت زنان
آسیب پذیر در یک سال گذشته را بیش از  9هزار نفر اعالم کرد و
افزایش و تقویت این مراکز و تعریف راهکارهایی برای مراجعه
راحتتر گروههای هدف را ضروری دانست.
رییس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت،
به پیگیری درمان زنان آسیبپذیر نیز اشاره و بیان کرد« :پرسنل
این مراکز شامل روانشناس ،ماما و مددکار هستند و در صورت
نیاز به خدمات پیشرفته و مراقبت ،به سایر مراکز درمانی ارجاع
داده و درمان آنها را پیگیری میکنند».
وی همچنین گفت« :تمرکز این مراکز عمدتا در مناطقی
که احتمال حضور این زنان بیشتر است از جمله در مناطق
حاشیهنشین شهرها است .برای پیشگیری از گسترش بیماری
ایدز الزم است خدمات این مراکز در بسته خدمات سالمت
تعریف شده و این اقدام مهم که در حال انجام است ،منجر به
گسترش مراکز و دسترسی جمعیت بیشتری از زنان آسیبپذیر
به این خدمات میشود».

اصلی برای کنترل این بیماری درکشوراعالم کرد.
گویا گفت« :وزارت بهداشت و درمان برای اجرای دقیق برنامه خود برای پیشگیری
و کنترل بیماری ایدز نیاز به حمایت تمام مردم و مسئوالن از جمله رسانهها برای
اطالعرسانی دقیق دارد».
وی مهمترین دغدغه وزارت بهداشت در بخش بیماری ایدز را شناسایی مادران باردار و
کودکان در معرض خطر اعالم کرد و گفت« :از دو سال قبل طرح شناسایی مادران باردار
و کودکان در معرض خطر را در مناطق آلوده شروع کردیم».

خبر

مکانیسم انتشار اوراق قرضه برای
بیمه سالمت تدوین میشود
محمدجواد کبیر مدیرعامل سازمان بیمه سالمت
ایران در مورد انتشار اوراق قرضه سازمان بیمه
سالمت گفت« :این اوراق با تصویب مجلس
شورای اسالمی برای پراخت مطالبات مراکز
طرف قرارداد از سازمان بیمه سالمت منتشر
خواهدشد».
وی با اشاره به مشخصنشدن ساز و کار انتشار
اوراق تا زمان حاضر بیان کرد« :در آیندهای
نزدیک با تدوین مراحل صدور این اوراق و
اینکه چگونه باید در اختیار مراکز طرف قرارداد
قرار گیرد ،عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد».
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در مورد اینکه
چه تضمینی برای پرداخت مطالبات از طریق
اوراق وجود دارد نیز گفت« :دولت ،اوراق را
تضمین خواهد کرد که در صورت واگذاری،
مطالبات به مراکز نیز پرداخت میشود».
کبیرادامهداد«:مطالباتمراکزدرمانیوخصوصی
طرف قرارداد با سازمان بیمه سالمت تا پایان سال
گذشتهبیشاز6هزارو400میلیاردتومانبودکهالبته
مطالبات امسال نیز از ابتدای سال به آن اضافه شده
است و چنانچه هشت هزار میلیارد تومان اوراق در
اختیارماقرارگیرد،میتوانیممطالباتسالگذشته
و  6ماهه امسال را تسویه کنیم و در این صورت
دیگر مشکلی در پرداختها نخواهیم داشت».
وی شمار جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه
سالمت ایران را  40میلیون تن برشمرد و گفت:
«فقط در طرح بیمه همگانی 11میلیون نفر بیمه
شدند که بیش از  80درصد این افراد نیازمند و
حاشیه نشین هستند».
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رئیس سازمان نظام پزشکی به رییس مجلس نامه نوشت

حق تعرفه گذاری بخش خصوصی را به نظام پزشکی برگردانید

سپید :علیرضا زالی ،با ارسال نامه  5صفحهای
روسای نظام پزشکی سراسر کشور ،به رییس مجلس
خواست تا طبق قانون تشکیل نظام پزشکی ،حق
تعیین تعرفه بخش خصوصی به این سازمان برگردد.
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام
پزشکی ،با اعالم این خبر و تأکید بر مشکالت
جدی بخش خصوصی بهعنوان بازوی کمکی مهم
برای دولت ،از ارسال نامه درخواست به مجلس
بهمنظور بازگشت حق تعیین تعرفه بخش خصوصی
به سازمان نظام پزشکی خبر داد.
محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامهریزی
سازمان نظام پزشکی در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه بازگشت حق
تعیین تعرفههای بخش خصوصی به سازمان نظام
پزشکی منجر به افزایش نظارتها و توسعه خدمات
مؤثر این بخش در سراسر کشور میشود ،افزود:
«طبق قانون مصوب مجلس شورای اسالمی در
سال  1383/1/25تعیین تعرفههای بخش خصوصی
به سازمان نظام پزشکی محول شد ،اختیاری که از
سال  95و در طی اجرای برنامه پنجم توسعه از
این سازمان سلب شد درحالیکه همین موضوع با
ایجاد مشکالت مهمی کاهش انگیزه برای توسعه
سرمایهگذاری بخش خصوصی در سایر مناطق
کشور را در نظام سالمت با خود به همراه آورد».
وی گفت« :حق تعیین تعرفه بخش خصوصی
در حالی از سازمان نظام پزشکی گرفته شد که
همچنان بخش عظیمی از مشارکتها برای نظارت
در اجرای آن برای تسهیل در اجرا و افزایش
نظارتهای دقیق ،به همین سازمان محول شد،
نظارتی که نظام پزشکی اختیاری در روند آن
تعرفه گذاریها و اعمال هیچگونه تغییری بهمنظور
اجرای بهتر ندارد».
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام
پزشکی در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی
یکی از مهمترین بازوهای کمککننده دولت
علیالخصوص در نظام سالمت هر کشوری به
شمار میرود  ،گفت« :این در حالی است که با

گزارش

ایجاد برخی مباحث در سال  ، 93آن اعتماد الزم
برای توسعه سرمایهگذاریهای بخش خصوصی
در نظام درمان شکل نگرفت و به دنبال آن طی
یک دهه گذشته هیچگونه حمایتی از این بخش
حتی در زمینه بهرهمندی از تسهیالت بانکی محقق
نشد و با این مشکل عمال دیگر فضای رقابتی
الزم برای توسعه بیمارستانها و افزایش تختهای
بیمارستانی در سایر نقاط کشور  ،به وجود نیامد،
وضعیتی که هماکنون منجر به ارسال نامه درخواستی
به ریاست مجلس برای حل شرایط پیش آمده
شده است».
در این نامه به بند «ک» از ماده  3قانون تشکیل
نظام پزشکی مصوبه  25فروردین  1383استناد
شده است .ماده  3این قانون ،وظايف و اختيارات

سازمان نظام پزشکی است و
در بند مورد اشاره آمده است:
«ک -اظهارنظر و مشاركت
فعال به هنگام تعيين يا
تجدیدنظر در تعرفههای
خدمات بهداشتي و درماني
بخش دولتي و تعيين تعرفهها
در بخش غیردولتی بر اساس
ضوابط بند  8ماده  1قانون
بيمه همگاني خدمات درماني
کشور مصوب  1373 /8 /3و
همكاري با مراجع ذيصالح
در اجراي آن.
تبصره -درصد تعهد
سازمانهای بیمهگر در
قبال تعرفههای فوق توسط
شوراي عالي بيمه خدمات
درماني همهساله تعيين
خواهد شد».
اختالف بر سر تعرفه
گذاری ،امسال بعد از آن
رخ داد که وزارت بهداشت و
سازمانهای بیمهگر به دنبال
افزایش  ۱۲درصدی تعرفههای درمانی بودند اما
سازمان نظام پزشکی بهعنوان نماینده پزشکان،
افزایش  ۲۰تا  ۳۰درصدی تعرفههای درمانی را
مناسب میدانست.
دلیل وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر برای
افزایش  ۱۲درصدی این بود که بودجه سازمانهای
بیمهگر در سال  ۱۳۹۵رشد  ۱۲درصدی داشت.
وزارت بهداشت نیز به دلیل تأثیر رشد  ۲۰تا ۳۰
درصدی تعرفههای درمانی بر هزینههای درمانی
مردم ،مخالف این میزان افزایش بود .از سوی
دیگر ،سازمان نظام پزشکی هم دالیل خودش را
داشت که اصلیترین آنها ،مالیات پزشکان است
که از سال  ۱۳۹۲بهصورت توافقی ،هر سال ۲۰
درصد به مالیات پزشکان اضافه میشود.

سال گذشته هم نظام پزشکی نسبت به واقعی
نبودن تعرفههای درمانی مصوب  94معترض بود
و عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی و علیرضا
زالی رئیسکل سازمان نظام پزشکی در نامههای
جداگانهای به معاون اول رییسجمهور از این
تعرفهها انتقاد کردند .امسال هم نظام پزشکی
نسبت به تعرفههای ابالغی معترض هستند و مثال
محمد صاحبالزمانی ،نایبرئیس شورای عالی
سازمان نظام پزشکی ،در گفتگو با مهر اعالم کرد:
«هر دو بخش دولتی و خصوصی از این تعرفهها
متضرر میشوند و زمانی که تعرفه برای جامعه
پزشکی تعیین میکنیم باید به نمایندگی از این
جامعه نماینده صنف نیز حضور داشته باشد ».
صاحبالزمانی با اشاره به اینکه هرگونه افزایش
تعرفه یا افزایش قیمت در کشور مستلزم کار
کارشناسی و علمی است؛ بیان داشت« :اگر مبنای
افزایش یا کاهش قیمت کار کارشناسی نباشد این
بیراهه رفتن است و افزایش  ۱۰درصدی تعرفهها
که هیئت دولت تصویب کرده هیچگونه مبنای
کارشناسی ندارد ».
وی با بیان اینکه وقتی هیئت وزیران مطلبی
را مصوب میکند  ،قانون میشود که قابل احترام
است افزود« :با توجه به تورم موجود در کشور،
افزایش قیمت کاالها ؛تجهیزات پزشکی و دستمزد
پرسنل و همچنین افزایش مالیاتها اجرای ۱۰
درصدی تعرفهها کفاف این هزینهها را نمیدهد.
حدود  10ماه است که سازمانهای بیمهگر بهویژه
تأمین اجتماعی مطالبات جامعه پزشکی و تشخیصی
را پرداخت نکردهاند و از طرفی سازمان امور
مالیاتی برای درآمد حاصل نشده از جامعه پزشکی
مالیات میگیرد که نسبت به سال قبل حدود پنج
برابر شده است ».
به گفته صاحبالزمانی «نه وزارت بهداشت و
نه سازمان نظام پزشکی اجرای این تعرفه برایشان
آسان نیست و با تمام کارهای کارشناسی انجام شده
و استخراج قیمت تمام شده خدمات هیچ توجهی
از سوی مسئوالن به رشد منطقی تعرفهها نشد».

مرگ و میر در بیماران مبتال به نارسایی کلیه پس از جراحی قلب بیش از سایر بیماران است

یک نفرولوژیست با بیان اینکه مرگ و میر در بیماران مبتال به نارسایی
کلیه پس از جراحی قلب بیش از سایر بیماران است ،یادآور شد :نرخ
مرگ پس از عمل جراحی 1تا 4درصد است اما باید دانست که اگر
عمل جراحی به طور اورژانس و با شتاب انجام شود ریسک مرگ 5
برابر عمل های جراحی انتخابی می شود.
بهروز برومند در آستانه برگزاری هجدهمین کنگره تازه های قلب
و عروق ایران در این باره گفت :بیماران نامزد جراحی قلب باید از
دیدگاه ساختار و درستی کار دیگر اندام های بدن بررسی شوند.
جراحی قلب مانند هر عمل جراحی دیگر روی سایر اندام های بدن
پیامدهایی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه عملکرد همه اندام های بدن به یکدیگر وابسته است،
افزود :برای نمونه بیماران با  cholestatic jaundiceزمینه بیشتری
برای نارسایی کلیه در پی عمل جراحی قلب دارند ،زیرا نزد بیماران با
سیروز کبد مقاومت سرخرگ ها کم است و فشار خون بیمار پس از
عمل به هنگام به اندازه افزایش نخواهد یافت.
این نفرولوژیست در ادامه با بیان اینکه مرگ و میر در بیماران مبتال
به نارسایی کلیه پس از جراحی قلب بیش از سایر بیماران است ،یادآور
شد :نرخ مرگ پس از عمل جراحی 1تا 4درصد است اما باید دانست
که اگر عمل جراحی به طور اورژانس و با شتاب انجام شود ریسک
مرگ  5برابر عمل های جراحی انتخابی می شود.
برومند با بیان اینکه بیماران با نارسایی کلیه یا دفع زیاد پروتئین از
گروه بیمارانی هستند که بیشتر از انسان های تندرست نیاز به جراحی

قلب پیدا خواهند کرد ،عنوان کرد :بیماری قلب و رگ ها مهم ترین
علت مرگ و میر در بیماران با نارسایی کلیه است.
وی افزود :گذشته از آسیب های زیانبار قلب و کلیه روی یکدیگر،
گاهیبیمارانیکهبرایبررسیتنگیسرخرگهایاکلیلیقلبآنژیوگرافی
می شوند ،توان کلیه خود را از دست می دهند و بیمار نارسایی کلیه
در پی کاربرد ماده حاجب پیدا می کند که خود پیامدهای ناخواسته و
ناگوار جراحی قلب را بیشتر نموده و بیماریزا است.
این نفرولوژیست در ادامه خاطرنشان کرد :گذشته از این ،کاهش یا
زیادی قند خون و پرفشاری خون همراه بیماری های پیشرفته بازگشت
ناپذیر کلیه خود جداگانه در این بیماران پیامدهای زیانبار دارند.

دکتر بهروز برومند با توجه به اینکه جراحی قلب بیمار مبتال به نارسایی
کلیه باید با همکاری متخصص کلیه انجام شود ،گفت :جراح قلب گاهی
با یک متخصص کلیه رایزنی می کند تا از درستی کلیه مطمئن شوند
و پس از عمل اگر نارسایی کلیه پیدا شد روشن باشد که نارسائی حاد
کلیه به دنبال عمل جراحی پیدا شده است .اگر نارسائی حاد کلیه در
پی آنژیوگرافی پیش آمده باشد  ،بهتر است عمل جراحی انتخابی قلب
برای زمانی برنامه ریزی گردد که کار کلیه کامال طبیعی شده باشد.
وی افزود :اگر از دید قلب در این بیماران عمل جراحی فوریت
داشته باشد ناگزیر باید عمل جراحی انجام شود .باید به بستگان بیماران
گفته شود که پیش آگهی عمل جراحی قلب برای چنین بیماری بسیار
ناخوشایند خواهد بود.
برومند در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد :اگر فشار خون در
بیمارانی که دیابت شیرین و نارسایی کلیه دارند بیش از اندازه زیاد باشد
باید نخست میزان قند خون اندازه گیری شود زیرا گاهی کاهش بیش
از اندازه قند خون در اثر انسولین میتواند سبب زیاد شدن چشمگیر و
نگران کننده فشارخون شریانی شود که با دادن قند میزان فشارخون پائین
خواهد آمد .وی با بیان اینکه دربیماران با نارسایی کلیه نخست باید رنگ
پوست و مخاط ها را دید که اگر سرخی آن کم باشد نشانه کم خونی
ناشی از نارسایی کلیه و کمبود اریتروپوئتیناست ،تصریح کرد :پاره ای از
بررسی ها نشان داده است که در بیمارانی که میزان هماتوکریت بیمار
کمتر از 26درصد است پیامدهای ناخوشایند عمل جراحی زیاد تر
خواهد شد.

افزایش تختهای ویژه
معاون وزیر بهداشت با اشاره به افتتاح  ۵۰۰تخت  VIPزایمان
در  ۱۰۰بیمارستان( ،برای اینکه شوهر بتواند در کنار همسر در
بیمارستان حضور داشته باشند) ،از افزایش  ۹۰۰تخت ICU
از جمله  ۲۷۰تخت  ICUنوزادان تا پایان امسال خبر داد.
محمد آقاجانی در افتتاح بخشهای جدید نوزادان بیمارستان
مفید تهران ،با اشاره به اینکه سال گذشته یک هزار و 100
تخت  ICUدر بیمارستانهای دولتی کشور افتتاح شد که شمار
این تختها در کشور به  6هزار و  200تخت رسید ،اظهار
داشت« :امسال هم  136تخت دیگر تاکنون اضافه شده است
و تا پایان امسال  900تخت  ICUدیگر به این بیمارستانها
افزوده میشود».

علومآزمایشگاهی

آزمایشگاههاامسالدرجهبندیمیشوند
ایرنا :استانداردهای اجباری آزمایشگاههای تشخیص طبی در حال
تدوین است و پس از ابالغ آن ،درجهبندی این مراکز از امسال اجرایی
میشود .محمد آقاجانی ،معاون درمان وزارت بهداشت ،خبر از تدوین
و ابالغ استانداردهای اعتباربخشی و درجهبندی آزمایشگاهها داد و
اضافه کرد« :با این کار آزمایشگاههای تشخیص طبی  ،درجههای بین
یک 2 ،و  3دریافت میکنند و مراجعهکنندگان به این مراکز در بدو
ورود میتوانند از درجه آزمایشگاه مطلع شوند ،ضمن اینکه تعرفه
خدمات آزمایشگاههای با درجات مختلف ،متفاوت خواهد بود ».وی
در پاسخ به این پرسش که با توجه به نتایج متفاوت آزمایشگاههای
تشخیص طبی و اشتباههایی که در برخی از این مراکز رخ میدهد،
وزارت بهداشت چه اقدامی برای ساماندهی این آزمایشگاهها انجام
داده است ،توضیحاتی ارائه کرد .آقاجانی ،بروز اشتباه در نتیجه برخی
آزمایشگاههای تشخیص طبی را رد نکرد و گفت« :وزارت بهداشت از
گذشته برای نظارت بر فعالیت آزمایشگاههای تشخیص طبی اعم از
دولتی و خصوصی سیستم کنترل کیفی داشته است ».آقاجانی اضافه کرد:
«با این کار ،کنترل کیفی آزمایشگاههای تشخیص طبی انجام میشود و
اگر مشکلی باشد ،اقدامات الزم برای رفع آن صورت میگیرد ».معاون
درمانوزیربهداشتدربارهزماناجرایطرحدرجهبندیآزمایشگاههای
تشخیص طبی هم اظهار داشت« :فعال در مرحله تدوین استانداردهای
آزمایشگاههای تشخیص طبی هستیم و احتماال این کار بعد از اجرای
اعتباربخشی بیمارستانهای کشور تا آخر امسال شروع میشود».

کنگره

تغذیهوتحرکفیزیکیعامالنمهم
بیماریهایقلبی
مهر :رئیس انجمن آترواسکلروز ایران ،با عنوان این مطلب که ساالنه
بسیاری از ایرانیان به دلیل بیماریهای قلب و عروق جان خود را از
دست میدهند ،از بیماریهای قلب و عروق بهعنوان شایعترین علل
مرگومیر بشر نام برد و گفت« :طی سه دهه اخیر ،شمار دستیاران و
متخصصین ،ابزارهای تشخیصی و دانش پزشکی ایران در حوزه قلب
و عروق پیشرفتهای خوبی داشته است ».مسعود قاسمی با بیان اینکه
سن ابتال به بیماریهای قلبی در کشور کاهشیافته است ،یادآور شد:
«برای پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی باید در سه جهت اقدام
مناسب انجام داد .در ابتدا باید «تغذیه» و «تحرک فیزیکی» مردم اصالح
شود و آنها را به رعایت الگوی غذایی سالم و داشتن تحرک کافی
تشویق کرد ».او راه دوم را پیشگیری اولیه با دیدگاه پزشکی دانست و
گفت« :پیشگیری اولیه بدان معناست که باید افراد در معرض خطر را
شناسایی کرد ».قاسمی پیشگیری ثانویه را سومین راه برای پیشگیری
از بروز بیماریهای قلب و عروق عنوان کرد و گفت« :بیمارانی که
سابقه جراحی و نارسایی داشتند باید برای پیشگیری از بروز مجدد
بیماری تحت نظر پزشک باشند».
هجدهمین کنگره بینالمللی تازههای قلب و عروق با حضور بیش
از  ۴۰۰۰نفر شرکتکننده و به همت انجمن آترواسکلروز ایران در
روزهای  ۲۳تا  ۲۶شهریور  ۹۵در سالن همایشهای بینالمللی برج
میالد تهران برگزار میشود.

مدیران بیمارستانها و صاحبان صنایع پزشکی و دارویی
آیـا مـیدانـیـد ...

«سپیـد» تنها روزنامه پزشکی کشور و خاورمیانه است؟
اغلب افراد جامعه پزشکی هر روز «سپیـد» را مطالعه میکنند؟
«سپیـد» هر روز برای پزشکان ،مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال میشود؟

آگهی جذب نیروی انسانی در حوزههای پزشکیتان را به ما بسپارید
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همین امروز با ما تماس بگیرید:
تلگرام09901981725 :
تلفن22887355 – 22887354 :
ایمیلpr@sepidonline.ir :

4

روزان مه

 24شهریور  1395شماره 885

هشدار انجمن بیهوشی برای توزیع

سرویسهای دورهای و کنترل کیفی تجهیزات الزاما به یک معنا نیستند

تجهیزاتبهتر،اعتباربیشتر

برخیداروهایمخدردرداروخانهها

ایرنا :رئیس انجمن بیهوشی ومراقبتهای ویژه ایران درباره خطرات
صدورمجوز توزیع داروهای مخدردر داروخانههای دولتی،آموزشی
و بیمارستانی ،بدون توجه به وجود زیرساختهای نظارتی برای
پیشگیری از سوء مصرف داروها ،هشدارداد.
علیرضا سلیمی به نامه اخیر مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو
سازمان غذا و دارو به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
در تاریخ  21مرداد ماه امسال اشاره کرد و گفت« :در این نامه
اعالم شده است توزیع برخی از انواع داروهای مخدر از جمله
قرص اکسی کدون ،قرص بوپونورفین ،نالوکسن و شیاف مورفین
از این پس در داروخانههای منتخب خصوصی ،دولتی ،آموزشی و
بیمارستانی توسط شرکتهای پخش سراسری مجاز ،بالمانع است».
سلیمی در این خصوص اظهار کرد« :البته این کار در راستای
رسیدن به اهدافی همچون تکریم و تسهیل دسترسی بیماران و نیز
امکان تجویز آسان پزشکان متخصص انجام شده است».
وی تصریح کرد« :هر چند قابل ستایش است که مسئوالن
سازمان غذاودارو به فکر تکریم بیماران و تسهیل کار متخصصین
باشند ،ولی با توجه به تجربهای که در سالهای اخیر در مورد
داروی ترامادول در کشور داشتهایم ،این امر نیاز به یک پیش زمینه
مستمر بسیار قدرتمند در زمینه نظارت و کنترل دارد؛ حال آنکه به
نظر نمیرسد این زیر ساخت اکنون مهیا باشد».
متخصص بیهوشی ومراقبتهای ویژه به عنوان مثال اظهار کرد:
«ما در زمان حاضر ،تخلفات وسیعی را در برخی داروخانهها در
زمینه لوازم آرایشی  -بهداشتی ،داروهای نیروزا و مکملهای
بدنسازی شاهدیم ،اگر اخبار واطالعات گذشته را مرور کنیم،
میبینیم که در گذشتهای نه چندان دور به شکل بسیار جدی با
داروی ترامادول و استفاده غیر منطقی از آن و در واقع سوءمصرف
آن مشکل داشتهایم؛ به صورتی که الگوهای مصرف اعتیاد تغییر
کرد ».سلیمی ادامه داد« :پیشنهاد انجمن این است که این کار به
صورت آزمایشی و با تعدادی محدود از داروخانه های منتخب
دولتی یا دانشگاهی شروع شود وهمراه با افزایش و استمرار بحث
نظارت به تعداد داروخانه ها افزوده شود؛ همچنین بهتر است ،این
اقدام در ابتدای امر با یک نوع داروی مخدر شروع شود و به تدریج
به تعداد آن افزوده شود».
سلیمی تصریح کرد« :در زمان حاضر نظارت در کل داروخانه ها
به ویژه داروخانه های خصوصی و بیمارستانی درمجموع ضعیف
است و در صورت اقدام بدون کارشناسی و تأمین نکردن زیر
ساخت های نظارتی آن ،عواقب جبران ناپذیری در انتظار کشورخواهد
بود».
وی گفت« :بحث تکریم بیماران و تسهیل کار پزشکان متخصص،
کار شایسته ای است و باید به این سمت حرکت کرد؛ ولی بدون
کارشناسی و برنامه ریزی و تأمین زیر ساخت های نظارتی ،تبعات
و مضرات توزیع داروهای مورد نظر در داروخانه های منتخب
برای جامعه بسیار بیشتر از مزایای آن است».
سلیمی درباره موارد مصرف این داروها نیزاظهارکرد« :این داروها
تسکین دهنده دردهای مزمن سرطانی و دردهای پس از عملهای
جراحی یا سایر دردهای مزمن است».
سلیمی همچنین ازاعالم آمادگی انجمن بیهوشی ومراقبتهای
ویژه ایران برای همکاری و انجام اقدامات کارشناسی بیشتر در
این خصوص خبرداد.

فاطمه انصاری

سپید« :اعتباربخشی رویهای برای پیشبرد بهتر ضوابط و
خدمات بیمارستانی است ».مسئول استاندارد خدمت و
تعرفه کاالهای سالمت سازمان غذا و دارو معتقد ست
که با اجرای اعتباربخشی در بیمارستانها ،شاخصهای
بیمارستانی ارتقا پیدا کردهاند .به همین خاطر او معتقد
است که برای پیشبرد بهتر این فرایندها باید از روشهای
مختلفیسودبردتااهدافارتقایبیمارستانهاتحققیابد.
فاطمه خیرخواه گفت« :چند سالی است که سازمان
غذا و دارو با امید بهبود نحوه ارائه خدمات کاالهای
تحت پوشش ،همزمان با ارتقا ضوابط کاالهای سالمت
و معتبر سازی کاربردهای هر یک از خدمات ،کارکنان،
محیط ،فضا و امکانات اولیه ارائه خدمت بیماران را در
برنامههای خود موردنظر قرار داده است».
به گفته این مقام مسئول کاالهای سالمت شامل
دارو ،ملزومات ،تجهیزات پزشکی ،فرآوردههای
ضدعفونیکننده  ،فرآوردههای خوراکی یا تکمیلکننده
درمان با نظارت سازمان غذا ،دارو است.
مسئول استاندارد خدمت و تعرفه کاالهای سالمت
سازمان غذا و دارو بیان کرد« :برای نظارت بر ارائه خدمات
در بیمارستانها و مراکز درمانی بخشهای مختلفی سهیم
است؛ بخشی از آن مربوط به نظارت بر خدمات توسط
حوزه مدیریت ،تأمین منابع و اهداف مربوطه آن است».
خیرخواه افزود« :اعتباربخشی میتواند امکاناتی را فراهم
کند که بیمارستانها با توجه به امتیازاتی که از آن کسب
میکنند و با در نظر گرفتن اولویت کاری بهسوی اهداف
نشانهگذاری شده برای بهبود حرکت کند».
استفاده صحیح از تجهیزات اولویت اصلی
اعتبار بخشی
عسگری ،معاون فنی دفتر نظارت و اعتباربخشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره اهمیت
مدیریت تجهیزات پزشکی در اعتباربخشی به خبرنگار
سپید گفت« :در بحث مدیریت تجهیزات پزشکی،
مدیریت و برنامهریزی برای به کار بردن تجهیزات
پزشکی استاندارد امر مهمی است .بیمارستان باید برای
استفاده صحیح از تجهیزات بر اساس دستورالعملها
و تجهیزهای استاندارد شده آن برنامهریزی ،نظارت
و پایش داشته باشد .بنابراین نمیتوان گفت صرف
وجود یک تجهیزات پیشرفته و خوب در بیمارستان
کافی است .اعتباربخشی نسل نوین به دنبال عملکرد
صحیحتجهیزاتوافزایشتواناییکاربراناینتجهیزات
در استفاده صحیح از آن است».
او افزود« :در راهنمای کاربردی که در برنامههای
نظارتی واحد تجهیزات پزشکی بیمارستانها وجود
دارد؛ هر تجهیز جدیدی که وارد بیمارستان میشود،
آموزشی برای آن برگزار میشود .البته دستورالعمل
همیشه روی دستگاه نصب است و همه افرادی که با
آن دستگاه کار میکنند ،بتوانند بر اساس این روش
استاندارد شده به نحو صحیح از آن استفاده کنند تا
خدایی نکرده جان بیماری به خطر نیفتد .چون در
بیمارستان تجهیزات وجود دارد که اگر بهدرستی از
آن استفاده نشود یا کالیبره نشده باشند ،میتوانند حتی
تهدید جانی بیمار هم باشند».
عسگری در پاسخ به اینکه کمبود چه تجهیزاتی
در حال حاضر در بیمارستانهای کشور وجود دارد،
گفت« :برحسب کار تخصصی و حرفهمان در نظارت
بر بخش درمان و اعتباربخشی و بر حسب بازدیدهایی
که از بیمارستانهای کشور طی یک تا دو سال گذشته
داشتم ،برای من پیامی در خصوص ضعف یا کمبود
شدید تجهیزات وجود نداشته و در دورافتادهترین
بیمارستانهای کشور ما شاهد وجود تجهیزات بسیار
پیشرفته بودهایم که در برخی از موارد باعث کاهش

سفرهای درمانی و هزینههای آن از دوش مردم شده
است».
او افزود « :بههرحال همواره با توجه به کمبود
تختهای ما ،قبول دارم که ما در بسیاری از مناطق کمبود
داریم که امیدواریم برای این زمینهها نیز برنامهریزی
شود و آن را مرتفع کنیم .بعد از اجرای طرح تحول
سالمت ،بودجههای قابل قبولی را از منابع عمومی
درآمدهای کشور به بخش سالمت مردم ریخته شد
که از این بخش ،تجهیزات و کمبودهای مهم ،حیاتی
و اساسی در یک مقطعی تأمین شدند».
کالیبراسیون بخشی از سرویسهای دورهای
است
با وجود اینکه یکی از مهمترین اقدامات انجام شده
در اعتباربخشی بیمارستانها ،کنترل کیفی تجهیزات
پزشکی است اما هنوز هم برخی از بیمارستانهای
کشور الزم نمیبینند که تجهیزات خود را کنترل کنند.
عسگری با تأکید بر نقش ضروری کنترل کیفی ،توضیح
داد« :بههرحال تجهیزات پزشکی در اکثر مواقع نیازمند
نوعی کالیبراسیون کامل و جامعه هستند که بر اساس
توصیههایی که شرکت سازنده دارد ،انجام میشود.
در اعتباربخشی ما به دنبال آن هستیم که تجهیزات
پزشکی کنترل کیفی شوند و درصورتیکه اشکاالتی
وجود بالفاصله به وسیله تیم مجری و تیم ناظر این
مشکالت با کمک شرکت تأمینکننده و تعمیرکننده یا
کارشناسان تجهیزات پزشکی این مشکل مرتفع شود.
این مسئله در انواع تجهیزات تشخیصی و درمانی بهویژه
در تجهیزات تشخیصی بسیار تعیینکننده است ،زیرا
اندازهگیری بهشدت تحت تأثیر کالیبراسیون است
و اگر مختل شده باشد ،نتیجه درستی نمیدهد و
باعث انحراف کادر درمانی در مسیر تشخیص و
درمان میشود».

معاون فنی دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت
بهداشت با بیان اینکه سرویسهای دورهای باعث
میشوند که دستگاه دچار مشکالت جدی نشوند،
تصریح کرد« :ما عموما در تجهیزات پزشکی به این
فکر میکنیم که در درجه اول دستگاهی باید دچار
مشکل بشود که نیازمند تعمیر و سرویس است اما
موضوع اصال این نیست .سرویسهای دورهای که
برای تجهیزات پایه در اعتباربخشی پیشبینیشده که
پیش از اینکه دستگاه دچار مشکالت جدی شود،
اعتباربخشی انتظار دارد که بیمارستان برنامه مدونی
را داشته باشد که در بازههایی مشخص تجهیزات پایه
را سرویسهای دورهای بدهد .در خصوص تعمیر هم
انتخاب پیمانکاران و انتخاب قطعات صحیح برای
ایمنی تجهیزات بسیار تعیینکننده است».
او در خصوص اینکه برخی از بیمارستانها از
سرویسهای دورهای بهجای کنترل کیفی استفاده
میکنند ،گفت« :این دو مقوله الزاما با هم نیستند اما
میتواند در بیمارستان باهم و همزمان انجام شود.
یعنی این صحبت هم میتواند صحیح باشد و هم نه!»
این مقام مسئول توضیح داد« :در صورتی این
مسئله میتواند صحیح باشد که قرارداد دورهای
تجهیزات تأمین کننده سرویس خدمات بعد از
سرویس و تعمیر دورهای پیشگیرانه دستگاه ،همزمان
با کالیبراسیون و کنترل کیفی اقدام کند .در واقع
کالیبراسیون و اطالع از درست کار کردن دستگاه
بخشی از سرویسهای دورهای است .ولی زمانی
که بیمارستانها چنین برنامهای ندارند معموال برای
اینکه مطلع شوند که دستگاهها بهدرستی کار میکنند
از برنامه کنترل کیفی و کالیبراسیون استفاده میکنند».
بدین ترتیب سرویسهای دورهای به معنای کنترل
کیفی و کالیبراسیون نیستند و باید در این خصوص نیز
بیمارستانها اقدام به کالیبراسیون تجهیزات خود کنند.

بیتوجهی به علم داروسازی ،عامل کوچ نخبگان
باشگاه خبرنگاران جوان :رئیس انجمن داروسازان توجیح سازمان غذا و دارو را برای رصد تعرفههای دارویی
غیر منطقی خواند .مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان یکی از مشکالت داروخانهدارها را در نظر گرفتن هزینه
علم آنها در قانون دانست و بیان کرد« :داروسازی که اقدام به راهاندازی داروخانه
میکند باید علم کافی در زمینه نگهداری ،عرضه و پاسخ به سواالت مصرفکننده
را داشته باشند این پاسخگویی هزینهبردار است اما جایگاهی در قانون ندارد».
وی بیان کرد« :تنها سودی که به داروساز تعلق میگیرد سود عرضه کاالها
است و دولت فقط پاسخگوی سرمایهای است که داروساز برای راهاندازی
داروخانه به کار گرفته است».
مژدهی آذر عنوان کرد« :همکاران داروساز با فروش لوازم آرایشی و بهداشتی
و تجهیزات پزشکی سعی دارند این کمبودها را جبران کنند از طرفی برای ارائه
این کاالها اطالعات الزم نیاز است که باز هم در اختیار مصرفکننده قرار دادن
این اطالعات هزینه دارد».
رئیس انجمن داروسازان ادامه داد« :همین بیتوجهی به علم داروسازان موجب

آغاز صدور مجوزهای ورود ،ترخیص و تمدید پروانه کاالهای تولیدی
ایفدونا :مدیر کل نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از آغاز صدور مجوزهای ورود ،ترخیص و تمدید پروانه کاالهای
تولیدی توسط دانشگاههای سراسر کشور خبر داد.
محمود بیگلر گفت« :با توجه به سیاستهای اداره کل نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو مبنی بر واگذاری برخی
از فعالیتهای ستادی به دانشگاههای علوم پزشکی به همراه حوزههای تفویض شده به مدیران عامل و ناظران فنی تمامی شرکتهای تولید و
وارد کننده تجهیزات پزشکی ابالغ شد».
او با اشاره به عناوین درخواستهای صدور مجوز ورود ،ورود و ترخیص همزمان،
ترخیص ،جایگزینی ،تمدید و اصالحیه در مورد کاالهای کالس خطر  A,Bو دارای کد
ثبت گفت :این فعالیتها توسط معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی
انجام خواهد شد».
بیگلر افزود« :درخواست تمدید پروانه ساخت کاالهای تولیدی این کالس خطر،
مطابق با فهرست اعالمی در سایت اداره کل ،از سوم مهر ماه سال جاری در معاونتها
امکانپذیر خواهد بود».
این مقام مسئول خاطرنشان کرد« :متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه فهرست
کاالهای مشمول طرح تفویض ،در حوزه های صدور مجوزهای ورود و ترخیص و تمدید
پروانه تولید می توانند به سایت اداره کل به آدرس www.Imed.irمراجعه کنند».

کوچ نخبگان از کشور میشود».
مژدهی آذر با بیان اینکه فروش مکملهای ورزشی باید در داروخانهها صورت گیرد افزود« :جای مکملها
در داروخانهها است و وزارت بهداشت سازمان بیمه سالمت ایرانیان ،سازمان تأمین اجتماعی
و نیروهای مسلح به این امر نظارت دارند .هر داروخانه نیز با داروسازی
مسئولیتپذیر اداره میشود در نتیجه فروش مکملها در داروخانهها
جای نگرانی ندارد».
رئیس انجمن داروسازان گفت« :هر ساله حدود  10درصد بر تعرفه
داروها افزوده میشود اما قیمت پایه داروها در مقایسه با سایر کاالها
پایین است».
به گفته او سازمان غذا و دارو نیز برای جلوگیری از تحت فشار بودن
مردم و سازمانهای بیمهگر به شدت تعرفهها را رصد میکنند که البته این
توجیحی منطقی نیست چرا که با این وضعیت فشار اصلی به عرضه کننده
و تولید کننده وارد میشود و کیفیت داروها به خطر میافتد.

غنی سازی  99درصدی آرد نانها
ایفدونا :مدیر کل نظارت بر فراوردههای غذایی ،آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از غنیسازی  99درصد آرد تولیدی برای
نانوانیها خبر داد.
بهروز جنت با بیان اینکه نزدیک  99درصد آرد تولیدی برای نانواییها در کشور غنیسازی شده ،گفت« :از حدود  4میلیون و 750هزارتن
آرد تولیدی خبازی بهجز سنگک با مصرف  900هزار کیلوگرم ماده غنیسازی آرد (پرمیکس) 4 ،میلیون و  690هزار تن آن به آرد خبازی
غنیسازی شده ،تبدیل شود».
او افزود« :نان در كشورمان قسمت عمده غذاي مردم محسوب میشود که براساس بررسيهاي انجام شده ،سرانه مصرف نان در ایران
 130کیلوگرم است».
این مقام مسئول خاطرنشان کرد« :به همين دليل نان به عنوان يك حامل مناسب براي غنيسازي
با انواع ريزمغذيها همچون آهن و اسيدفوليك در نظر گرفته ميشود».
جنت تاکید کرد« :از سویی غنيسازي نان با آهن و اسيدفوليك هيچ تأثير معنيداري بر رنگ
و طعم آن ندارد .به همین منظور در ضابطههای مواد غذایی به ویژه آرد بازنگریهایی به عمل
آمد و غنیسازی این ماده با آهن و اسید فولیک در دستور کار قرار گرفت».
او در پایان بیان کرد« :با انجام حدود  20هزار نمونهبرداری در قطبهای دهگانه و مورد
قبول واقع شدن حدود  19هزار مورد از آنها ،به نظر میرسد گام عملیاتی بسیار مهمی در
غنی سازی آرد به عنوان ماده اصلی فراورده غذایی استراتژیک نان ،برداشته شده است».
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خبرسازان
نباید به سوی تنش با عربستان حرکت کنیم
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه «باید روابطمان را با کشورهای عمان،
کویت و حتی قطر بیشتر کنیم» ،تصریح کرد« :هرگز نباید به سوی تنش با عربستان حرکت کنیم».
سردار یحیی رحیمصفوی دیروز در نشست مشترک مؤسسه آیندهپژوهی جهان اسالم و مرکز آموزش
و پژوهشهای بینالمللی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به رقابت عربستان با ایران در منطقه گفت:
«در حوزه ژئوپلیتیک خلیجفارس ،ما یک رقیب استراتژیک به نام عربستان سعودی داریم .مخصوصا
در وضعیت فعلیشان با مدیریت آمریکاییها یا شاید صهیونیستها .به نظر من میخواهند
با ایران یک روابط تنشآلود به وجود آورند ».وی با بیان اینکه «ایران تا به حال بسیار
خویشتنداری کرده است» ،تصریح کرد« :عربستان تا به حال فجایع
بزرگی برای حجاج ما به وجود آورده است که نمونهاش فاجعه منا
و شهادت چند صد ایرانی در سال قبل بود .اما ما بههیچوجه نباید
به سمت تنش با سعودیها حرکت کنیم».

چهرهها
حجاریان :مرتضوی شرایط
قبول توبه را به جای آورد

نماینده تهران دبیرکل انجمن مدرسین شد

مذاکره با چین و ژاپن برای ساخت نیروگاههای اتمی

محمود صادقی ،نماینده تهران ،بهعنوان دبیرکل جدید انجمن اسالمی مدرسین دانشگاهها ،از جمله تشکلهای جبهه اصالحات،
انتخاب شد .انتخابی که با استقبال احزاب اصالحطلب همراه شده است؛ از جمله علی شکوریراد ،دبیرکل حزب اتحادملت،
که در پیامی این انتخاب را تبریک گفت .صادقی در نامهای از پیام تبریک دبیرکل حزب اتحاد ملت تشکر کرد و خواستار
همفکری بیشتر تشکلهای اصالحطلب شد .در بخشی از نامه صادقی به شکوریراد آمده است« :جنابعالی بهعنوان یکی از
شخصیتهای سیاسی و دانشگاهی اصیل و خدوم ،نیک میدانید که کشور عزیزمان برای گذار موفقیتآمیز
از شرایط ویژه سیاسی داخلی و بینالمللی بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت و انسجام اقشار مختلف
و همگرایی و همافزایی همه احزاب و تشکلها و نیروهای سیاسی وفادار به آرمانها و ارزشهای اصیل
انقالب اسالمی است .اینجانب با استعانت از پروردگار متعال برآنم تا با همکاری اعضای متعهد و فرهیخته
انجمن در دانشگاههای سراسر کشور و رفع موانع فراروی آن و تقویت انسجام و هماهنگی با دیگر احزاب
و تشکلها و شخصیتهای محوری اصالحات ،در جهت اثرگذاری و نقشآفرینی بیش از پیش این ظرفیت
عظیم در توسعه فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی کشور تالش نمایم».

علیاکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی ،به خبرگزاری کیودو ژاپن گفت که
ایران آماده است تا از ژاپن راکتورهای هستهای خریداری کند اگر پیشنهاد فروش
نیز با پشتیبانی تجاری پرسود همراه باشد .وی افزود« :بهطور قطع اگر پیشنهاد یا
طرح پیشنهادی از ژاپن دریافت کنیم که از نظر ما جالب باشد؛ حتما آمادهایم تا وارد
مذاکرات در این زمینه شویم .هرچند ایران تاکنون این موضوع را با طرف ژاپنی در
میان نگذاشته است ».وی همچنین اعالم کرد« :چند کشور اروپایی نیز
مذاکرات اولیه با ایران را در این زمینه آغاز کردهاند ،اما هنوز توافقی
حاصل نشده است .چهارمین نیروگاه برق هستهای ایران که قصد
ساخت آن را داریم در منطقه مکران در جنوب ایران خواهد بود.
چینیها از این منطقه برای انتخاب سایت بازدید کردهاند؛ اما ما
هنوز به توافق نهایی دست پیدا نکردهایم».

گزارش سیاسی روز

دستکاریدرآمارگناهیکبیرهاست

مقاممعظمرهبریبااشارهبهنادرستخواندنبرخیآمارهایدولتهایقبلیتوسطدولتهایبعدی:

بایدمنشأایندوگانگیهامشخصشود

سعید حجاریان خواستار رعایت قاعده فقهی
«اقرار العقالء علی انفسهم» در مورد سعید
مرتضوی شد .این فعال سیاسی اصالحطلب
در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا ،با اشاره به نامه
عذرخواهی سعید مرتضوی در ارتباط با وقایع
بازداشتگاهکهریزک،عنوانکرد«:آقایمرتضوی
در این نامه از کشتهشدگان حوادث بازداشتگاه
کهریزک به عنوان شهید یاد کرد ،نفس استفاده
از واژه شهید ،از سوی او به منزله اقرارش بر
به وقوع پیوستن آن جنایت هولناک است».
حجاریان ادامه داد« :وی در این نامه پنج بندی
گفته؛ وقایع کهریزک حوادثی غیر عمد بوده
است ،پس در نهایت او به دست داشتن در این
حادثه اقرار کرده و مقصر محسوب میشود ،اما
قبال اعالم کرده بود از ماجرای کهریزک خبر
نداشته است .در هر صورت بر اساس قاعده
فقهی«اقرارالعقالءعلیانفسهم»،قاضیمیتواند
بر پایه اقرار کردن شخص متهم ،برای او حکم
صادر کند ».این فعال سیاسی اصالحطلب افزود:
«سعید مرتضوی اعتقاد دارد حوادثی که در زمان
دادستانی او رخ داده است ،غیرعمد بوده؛ پس او
حکم قتل غیر عمد را باید قبول داشته باشد .اگر
از عذرخواهی مرتضوی توبه تعبیر شود ،باید
از او انتظار اجرای شرایط قبول توبه را مطابق
آنچه در اسالم آمده است ،داشته باشیم ».وی
در ارتباط با ضرورت اجرای شرایط توبه توسط
مرتضوی تصریح کرد« :او اول باید قول بدهد که
دیگر آن گناهان را تکرار نکند ،دوم باید آنها را
جبران کند .در گام سوم بر اساس شرایط توبه از
گناه ،هر آن چیزی را که از آن فسادها به دست
آورده باید پس دهد؛ اگر آدم کشته ،قصاص
شود ،اگر معاونت در قتل داشته حکم بگیرد و
غرامت بدهد ،به هر حال باید بر اساس قواعد
فقهی و قانونی مجازات شود ».خواهر محمد
کامرانی ،از قربانیان کهریزک ،هم در مطلبی
خطاب به مرتضوی نوشت« :عذرخواهی شما
درمان دردهای ما نیست آقای مرتضوی؛ به گفته
آقای احمدیمقدم ،عزیزان ما به حکم شما در
روز  19تیر ماه  88به کهریزک فرستاده شدند .اگر
عمدی در کار نبوده چرا عزیزان ما در سولههای
بازداشتگاه نگهداری میشدند ،با وجود اینکه با
کمبود جا مواجه بودهاند؟ خب حداقل در حیاط
بازداشتگاه نگهداری میشدند؛ اگر عمدی در
کار نبوده چرا به آنها هتک حرمت شد؟ این
شکنجههامگرمیشودبرنامهریزیشدهنباشد؟»
وی خطاب به مرتضوی همچنین گفت« :شما
ابراز پشیمانی کردید ،ایکاش آن موقع که پای
شما در پرونده «زهرا کاظمی» هم در میان بود
تصمیم میگرفتید که دیگر چنین اتفاقاتی رخ
ندهد ،شاید االن محمد ما هم زنده بود ».کامرانی،
عذرخواهیمرتضوی رابیفایدهدانستوافزود:
«عذرخواهیشمادرماننالههایجانسوزمادرمو
بغضهایپدرمنیست.آنهابرایفرزندعزیزشان
آرزوهای بزرگی داشتند اما شما با حکم خود
همه آن آرزوها را نابود کردید».
خواهرمحمدکامرانیخطاببهمرتضویافزود:
«راستی ماجرای مننژیت را خاطرتان هست؟ آیا
همه این گزارشها غیرعمد و ناخواسته بوده
است؟ ایکاش شما از جریان کهریزک درس
عبرتی بگیرید و تضمینی باشد برای تکرار نشدن
چنین فجایعی ،نه اینکه بیشتر بهخاطر طلب
بخشش باشد».

مقاممعظمرهبری دیروز در دیدار مسئوالن ستاد
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،اعضای
شورایعالیآمارکشورومدیرانمرکزآمارایران،آماررا
ضرورتیقطعیواصلیبرایبرنامهریزیدرخصوص
منابع و نیازهای متنوع و گسترده کشور دانستند و
افزودند« :آحاد مردم عزیز برای آنکه تصمیمگیریها
در کشور ،درست ،بجا و کارآمد باشد ،هم در این
طرح مهم شرکت کنند و هم آمار و اطالعات مورد
نیاز را به صورت دقیق در اختیار دستگاههای آماری
قرار دهند و آمارها نیز همچنانکه مسئوالن گفتهاند
جنبهمحرمانهدارد».حضرتآیتاهللخامنهایدرادامه
خطاب به متولیان آمار در کشور خاطرنشان کردند:
«در آمارها هم باید وضعیت موجود تبیین شود و هم
روند تغییرات شناسایی شود تا در روزگار کنونی که
سرعت تغییرات در آن بسیار زیاد است ،مسئوالن و
تصمیمگیرانکشوردراثرتغییرروندهاغافلگیرنشوند».
ایشان با اشاره به اهمیت دقت و صحت آمارها و
ضربه سنگینی که آمار غلط به کشور میزند ،افزودند:
«متأسفانه کشور از لحاظ آمارگیری عقب است و حتی
برخی مسئوالن از حقایق و آمارهای واقعی در بعضی
بخشهامطلعنیستند».مقاممعظمرهبریبهعنواننمونه
به اهمیت آمار در اقتصاد دانشبنیان اشاره کردند و
گفتند«:اقتصاددانشبنیانکهراهپیشرفتکشوراست،
متکی به عنصر انسانی باسواد و مبتکر است و باید
مشخص شود که در هر یک از شاخههای اقتصادی
و فنی چه تعدادی از جوانان و نیروهای با استعداد و
دارای ابتکار و انگیزه وجود دارند ».آیتاهلل خامنهای
همچنین به نقش تعیینکننده آمار در اقتصاد مقاومتی
اشاره کردند و افزودند« :راه عالج حقیقی مشکالت
کشور ،اقتصاد مقاومتی است و اگر تمام راههای دنیا
هم به روی ما باز شود اما اقتصاد کشور درونزا
نباشد ،در نهایت این معادله ،معادلهای شکستخورده
است ».ایشان خاطرنشان کردند« :الزمه تحقق اقتصاد
مقاومتی ،وجود آمار و اطالعات دقیق از وضعیت
تولید داخل و بنگاههای تولیدی و نیازهای آنهاست.

«ارائ ه بهنگام آمار به مسئوالن و تصمیمگیران کشور و
سازندگان افکار و گفتمانهای عمومی» ،نکته دیگری
بود که رهبر انقالب اسالمی بر آن تأکید کردند.
ایشان با اشاره به مسئله «پیری جمعیت و استمرار
نادرستسیاستهایکاهشجمعیت»افزودند«:رشد
جمعیت چهار درصدی در سالهای دهه  ،۶۰نیاز
به عالج داشت که عالج آن ،همان سیاستهای
کاهش جمعیت بود؛ اما تداوم این سیاستها باید
با ارائه آمار بهنگام توسط مسئوالن در وقت معینی،
متوقف یا کند میشد ،زیرا مشکل پیری جمعیت یکی
از مشکالت بدون عالج است و امروز کشورهای
پیشرفته نیز راهحلی برای آن ندارند ».آیتاهلل خامنهای
در ادامه ،اختالف در آمارهای مراکز آماری را «بالیی
بزرگ» خواندند و افزودند« :گاهی مراکز مختلف در
خصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی،
آمارهای متفاوتی بیان میکنند که این مسئله موجب
ایجاد بیاعتمادی در مردم میشود ».مقاممعظمرهبری

بااشارهبهنادرستخواندنبرخیآمارهایدولتهای
قبلی توسط دولتهای بعدی ،افزودند« :باید منشأ
این دوگانگیها مشخص شود ،یعنی یا در آن دوره
در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره
پس از آن؛ و در هر صورت ،دستکاری در آمارها که
در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد ،گناهی
کبیره است ».حضرت آیت اهلل خامنهای تأکید کردند:
«از جمله کارهای اساسی ،تمرکز آمار در یک مرکز
و همچنین تمرکز بر روی یک شیوه علمی و مورد
توافق است ».ایشان با تأیید استفاده از ابزارهای جدید
در جمعآوری و پردازش اطالعات آماری ،خاطرنشان
کردند« :اعالم نتیجه سرشماری عمومی نباید به تأخیر
بیفتد و نتایج باید با پردازش و جمعبندی علمی
و دقیق ،تا پایان سال اعالم شود ».ایشان همچنین
ارزیابی نتایج و کارکردهای اسناد مهمی همچون سند
چشمانداز ۲۰ساله و سیاستهای کالن کشور را یکی
دیگر از وظایف مهم مرکز آمار برشمردند و خاطرنشان

کردند« :مرکز آمار ،هم باید تحقق سیاستها را بررسی
کند و هم در خصوص نتایج و کارکردهای اجرای
سیاستها اعالم نظر کند ،تا در صورت نامطلوب
بودن نتایج ،سیاستها بازبینی و اصالح شوند ».پیش
از سخنان مقاممعظمرهبری ،محمدباقرنوبخت معاون
رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان
اینکه «سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،هر پنج
سال یک بار اجرا میشود» ،گفت« :سرشماری سال
 ۱۳۹۵از سوم تا  ۲۴مهرماه به روش اینترنتی و از ۲۵
مهر تا  ۲۵آبانماه بهصورت حضوری انجام میشود».
همچنین ،پارسا رئیس مرکز آمار ایران با بیان
گزارشی از فرآیند سرشماری عمومی نفوس و
مسکن که به وسیله  ۲۵هزار آمارگیر در سراسر
کشور اجرا خواهد شد ،گفت« :اخذ اطالعات هر
خانوار حدود  ۱۰تا  ۱۵دقیقه به طول میانجامد و
به مردم اطمینان میدهیم که اطالعات فردی آنها
محرمانه خواهد بود».

سخنگوی دولت با انتقاد از حمالت رسانهها و مواضع ائمهجمعه اعالم کرد:

جمعبندی موضوع  FATFدر شورایعالی امنیتملی

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی درباره چرایی هجمههای وسیع
به دولت در تریبونهای نمازجمعه گفت« :شاید نتوان عدم آگاهی از
اقدامات دولت را مبنای برخی اظهارات نامتناسب در تریبونهای نماز
جمعه بدانیم .چون در شهریورماه ،تعداد زیادی از وزرا در شهرستانها
و استانهای مختلف حضور داشتند و از تریبونهای مختلف نماز جمعه
هم خدمات دولت به مردم بیان شد ».محمدباقر نوبخت دیروز در نشست
خبریهفتگیخودافزود«:مقاممعظمرهبرینیزدرنشستاخیربادولت،
بیان فرمودند که خدمات باید به مردم اطالعرسانی شود .در هفته اول
شهریورماه ،فرصت برای تماس با ائمه محترم جمعه وجود داشت .به نظر
میرسد عامل اصلی اظهارات اخیر ،ناآگاهی نباشد ،هرچند اطالعرسانی
باید به صورت مستمر به جامعه و ائمه محترم جمعه انجام گیرد؛ ولی
انتظار داریم از پدران و برادرانی که در تریبونهای نماز جمعه سخن
میگویند ،با مروت و انصاف درباره خدمات نظام جمهوری اسالمی ایران
و دولت سخنان خود را بیان کنند .هر چیزی که نیاز به تذکر و گوشزد
است ،دولت با فروتنی گوش میکند ولی در برخی موارد ،انتظار داریم
پایبندی به مروت و انصاف را در تریبونهای نماز جمعه شاهد باشیم».
وی در ادامه با اشاره به اینکه «تا به حال ابهامات و اتهامات فراوانی
نسبت به  FATFمطرح شده که مسئوالن دولتی هم پاسخگوی آنها
بودهاند» ،عنوان کرد« :محل جمعبندی این مباحث در رسانهها و فضای
مجازی نیست؛ زیرا این مباحث بسیار تخصصی است .همانطور که ما
انتظار داریم تریبون نمازجمعه اخالق ،تقوا ،دین و سیاست را تبلیغ
کند و به همان میزان هم نهادهای تخصصی نظام باید وظایف خود را
انجام دهند .این موضوع در شورایعالی امنیتملی مطرح شده و من از
جمعبندی آن خبردار هستم و دبیر شورایعالی امنیتملی هم این جمع
بندی را اطالعرسانی میکند .ما معتقدیم مردم هم باید از این موضوع

مطلع باشند ».نوبخت با طرح این پرسش که «چرا فضایی ایجاد شده
که مطالبی در رسانههای داخلی گفته میشود تا رسانههای دشمن از
آن سوءاستفاده کنند؟» ،تصریح کرد« :جای این مباحث در شورایعالی
امنیتملی است .من تاکید میکنم هیچکدام از اقدامات دولت یازدهم
نه تنها نسبت به منافع ملی بیتوجه نیست بلکه در این زمینه دقت الزم
را دارد ».سخنگوی دولت با اشاره به اینکه «هرگاه  FATFبه اجازه
مجدد قانونی نیاز داشته باشد ما قبول داریم که باید آن مجوز کسب
شود» ،تاکید کرد« :البته هیچوقت سخنگوی شورای نگهبان بهصراحت
به این مساله نپرداخته است .ما در دولت پاسخهای روشنی به ابهامات
مطرح شده به  FATFدادهایم ،اما هنوز هم مثل قراردادهای نفتی ،ابهام
ایجاد میکند درحالیکه جوابهای ما صریح و قانونی است اما فردی با
عنوان حقوقدان میآورند که میگوید به نظر من این مساله ابهام دارد؛
ما باید چه کنیم که ابهامات رفع شود؟ ما این اطمینان را میدهیم که
زیر هیچ قراردادی را که منافع ملی کشور را تامین نکند امضا نمیکنیم».
نوبخت همچنین تاکید کرد« :دولت قطعا هیچیک از تحریمهایی را که
بدخواهان ایران ایجاد کردهاند به رسمیت نمیشمارد ،تحریم هستهای
و غیرهستهای مورد تایید ما نیست و ما آن را بههیچوجه در کشور اجرا
نمیکنیم ،اما اشخاص حقیقی و غیرحقیقی که در زمینه غیرهستهای
تحریم هستند اگر بخواهند  LCباز کنند؛ طرف خارجی آن را قبول
نمیکند ».سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که «آیا شما باFATF
به تعریف مشترکی از گروههای تروریستی رسیدهاید؟» ،گفت« :از سوی
مقامات ایرانی بهصراحت اعالم شده که ما آن توصیههایی را خواهیم
پذیرفت که در چارچوب قانوناساسی جمهوری اسالمی ایران باشد.
قانوناساسی ما هم صراحت دارد که ما ضمن مبارزه با تروریسم ،نسبت
بهنهضتهایآزادیبخشموضعحمایتگرانهایخواهیمداشتوماهم

در چارچوب قانون اساسی خود عمل میکنیم .ما در گذشته در لیست
سیاه بودیم؛ اما اکنون در حالت تعلیق قرار گرفتهایم و در این زمینه یک
سال فرصت داریم و تاکید میکنیم بسیاری از این نگرانیهای داخلی،
اجرایی نمیشود ».نوبخت در پاسخ به این پرسش که «آیا آلمان برای
سفر رئیس جمهور کشورمان به آن کشور شرطی گذاشته است؟» ،گفت:
«آلمان و هیچ کشوری در منزلتی نیست که برای ایران تعیین تکلیف کند.
این بحث اساسا قابل تایید نیست هیچ کشوری نمیتواند برای ما شرط
تعیین کند .اگر برای ما این سفر قطعی شود حتما اطالعرسانی میشود.
شاید مقاماتی از آلمان هم برای مهر ماه به ایران بیایند .روابط ما با آلمان
مثبت و مطلوب است و طرفین به منافع یکدیگر احترام میگذارند».
نیازی به تغییر در کابینه نیست
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره تغییر کابینه نیز عنوان کرد« :مطالبات
ملی از دولت برخورداری از خدماتی با کیفیتتر و گستردهتر است که
همه تالش ما هم در این زمینه است ممکن است برخی جریانهای
سیاسی هم مطالباتی در مورد تغییر کابینه داشته باشند که با توجه به زمان
کوتاه باقی مانده به پایان سال شاید دیگر نیازی به این تغییرات در این
کابینه نباشد ».وی همچنین درباره رسیدگی به پرونده امالک نجومی در
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعالم کرد« :تا آنجا که من در جلسات
ستاد بودهام این موضوع در آنجا مطرح نشده که اگر مطرح شود؛ حتما
اطالعرسانی میکنیم ».وی در پاسخ به این پرسش که «موضع شما
نسبت به فیلتر برخی سایتها و خبرگزاریها در ارتباط با امالک نجومی
چیست؟» ،گفت« :دولت ترجیح میدهد این مسائل را به ملت زیرک
و فهیم ایران واگذار کند .امیدواریم جمعبندی به گونهای باشد که منافع
ملی کشور تامین شود».

احزاب

انتقادحکیمیپور
از برخورد حذفی با
افشاگران مفاسد اقتصادی

احمد حکیمیپور ،دبیرکل حزب اراده ملت
ایران و عضو شورای شهر تهران ،در نشست
دبیران شهرستانی حزب اراده ملت ایران گفت:
«امروز با فساد سازمانیافته مواجهیم و این
حق مردم است که درباره فساد رخداده ،آگاهی
پیدا کنند ،اما چرا باید برخی برای خود حاشیه
امن ایجاد کنند و در عینحال با افشاکنندگان
برخورد حذفی صورت پذیرد؟» وی ادامه
داد« :علیرغم حمایت رهبری ،طبق فرمان
هشت مادهای درباره برخورد قاطع با فساد،
تاکنون هیچ اقدام اساسی در این زمینه صورت
نگرفته است که مایه شرمساریست و در
عوض شاهد بودیم که سایتها و رسانههای
مسقل دغدغهمند و جوانان دردمند را محدود
کردند .ما تأکید میکنیم که همان برخوردی
که با «حقوقهای نجومی» باید داشته باشیم،
با امالک نجومی هم خواهیم داشت و فساد
به هیچعنوان مسئله جریان اصالحطلب یا
اصولگرا نیست و در هر طیف و دستگاهی
ممکن است فرد سوءاستفادهگر وجود داشته
باشد ».وی با بیان اینکه «در مسئله شوراها ما
همچنان معتقدیم که سیاست باید از مجرای
احزاب عبور کند» ،گفت« :حزب ما باید در
این زمینه بدون جوسازی سیاسی فعالیت
کند و ما خودمان مدعی هستیم و خود را
نمایندگان طبقهای میدانیم که باید به ابهامات
او پاسخ داده شود و خودمان نیز هیچجای

رانتها نبودهایم ،اما چرا باید برخی حاشیه
امن برای خود ایجاد کنند و درعینحال با
افشاکنندگان برخورد حذفی صورت پذیرد؟»
وی همچنین درباره حمایت از دولت و مسائل
مربوط به شورایعالیاصالحطلبان گفت« :ما
علیرغم نقدها ،کماکان جهت حفظ منافع
ملی از روحانی حمایت مشروط میکنیم و
در انتخابات سال  80هم حمایت ما از آقای
خاتمی مشروط صورت گرفت ،چرا که حاما
به سبب گرایشات حزبی ،هیچگاه زیر بلیت
کسی نبوده و هویتی مستقل داشته است».
دبیرکل حزب اراده ملت ایران ادامه داد:
«پذیرش شورایعالی سیاستگذاری نیز در
دوره اخیر به سبب محدودیت زمانی بود و
اینکه جریان اصالحطلبی مدام نهادسازی کند
و در لوای نام جدیدی به فعالیت بپردازد،
جامعه را سردر گم خواهد کرد ،پس اگر
کسی یا گروهی فکر میکند بهتر و باالتر
از احزاب قادر به حرکت است ،قطع ًا از
فعالیتش استقبال میکنیم اما احزاب به نفع
اشخاص کنار نخواهند رفت؛ امروز اکثریت
افرادی که مخالف سازوکار حزبی هستند،
خودشان وابستگی حزبی دارند اما میخواهند
فردی عمل کنند تا همیشه اکثریت را داشته
باشند .هر کس می تواند بهتر از احزاب کار
بکند بیاید و کار کند ،اما ما بر مواضع حزبی
خود بعد از  ۲۵سال ایستادهایم وشورای
هماهنگی اصالحطلبان را حفظ و تقویت
خواهیم کرد».
وی در پایان تأکید کرد« :امروز چه کسانی
حاضرند پاسخگوی عملکرد برخی نمایندگان
لیست امید باشند؟ باید درباره کارشکنی آنها
با چه کسی یا کسانی صحبت کنیم؟»
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اخبــار

یهوادرپاییز
محیطزیستپیگیراجرایتعطیلیدوهفتهایمدارسبرایآلودگ 

معاونمحیطزیستاستانتهرانگفت«:دولتبهمنظورکاهشآلودگیهوامصوبهایرادرموردمدیریتساعاتکار
ادارات و مدارس دارد و در این راستا محیطزیست پیشنهاد تعطیلی دوهفتهای مدارس در پاییز را داده است و با جدیت
پیگیر اجرای آن هستیم ».محمد رستگاری ادامه داد« :دولت مصوبهای را در سال جاری دارد که کارگروهی با مدیریت
محیطزیستوعضویتبرخیدستگاههابیایندوساعاتکاراداراتوساعاتمدارسراطوریتعریفکنندکهترافیک
کمترشودوآلودگیهواهمبهنسبتآنکاهشپیداکند».بهگفتهاواینجلساتدردستبررسیاستاماهنوزتصویب
نهایی نشده و در حد کارهای کارشناسی است یکسری موافقتها هم از سوی برخی دستگاهها انجامشده است اما
هنوز نهایی نشده و در حال پیگیری هستیم .معاون محیطزیست استان تهران بیان کرد که این پیشنهاد از طرف سازمان
محیطزیست دادهشده است و در مورد آن جدیت زیادی هم وجود دارد زمان اجرای آن به زمان جلساتی که برگزار
میشودبستگیداردامااینموضوعمیتواندامسالقابلیتاجراییشدنراداشتهباشد.بهگفتهرستگاریپیشنهادمااین
استکهدوهفتهدرماههایپاییزایناتفاقبیفتد.اینتصمیمفعالدرموردمدارسگرفتهشدهاستوکاهشساعاتکار
اداراتودستگاههایدولتیدرمراحلبعدیدردستورکارقرارخواهندداشت.

حوادث
تعرض دو جوان  ۱۸ساله
به پسر نوجوان
دو پسر  ١٨ساله که متهم هستند پسری نوجوان را با
تهدید قمه و ضرب و شتم به خانهای کشانده و مورد
تعرضقراردادهاند،درحالیدربازجوییهامنکراتهام
خودشدندکهفیلملحظهتعرضدرگوشییکیازآنها
کشفشدهاست.بهگفتهشاکی،متهمانباگرفتنفیلم
از لحظه تعرض ،قصد داشتند نیت خود را بارها با او
تکرارکنند.رسیدگیبهاینپروندهاز ١٤خردادامسال
با مراجعه شاكی به كالنتری قرچك تهران آغاز شد.
پسر نوجوان به كارآگاهان گفت« :امروز درحالیکه
داشتم از مدرسه برمیگشتم ،سعید (یكی از متهمان)
جلویم را گرفت و به این بهانه كه با یكی از بچههای
مدرسه دعوا كردهام ،من را مورد ضرب و شتم قرارداد
و كیفم را زیرورو كرد .بعد گفت باید كمكش كنم تا
چندتاكپسولگازرابهخانهایدرهماننزدیكیببرد.
اولمخالفتكردمامااوباقمهتهدیدمكرد.درادامههم
یكیازدوستانشبهنامحمیدبهاواضافهشدودونفری
قمهراكنارپهلویمگذاشتندومرابهخانهایبردند.آنجا
فهمیدمكه حمل كپسولهابهانهایبیش نبودهو آنها
میخواهندبهمنتعرضكنند.مقاومتكردماماآنهابا
ضرب و شتم شدید ،مرا مورد آزار و اذیت قراردادند و
سعیدازایناقدامفیلمگرفت.تهدیدمكرداگربهكسی
بگویم،فیلمراپخشمیكندوهرباركهبخواهندباید
بهنیتشانعملكنم.مرگراجلویچشمانمدیدهوبه
آن راضی شدهبودم .دستآخرهم موهای پشت سرم
را با تیغ زدند .وقتی به خانه برگشتم ،آنقدر شكسته و
خجالتزده بودم كه پدرم شك كرد .وقتی ماجرا را
برایشتعریفكردم،گفتبایدبهپلیسمراجعهكنیم».
باثبتشكایت،تیمیازكارآگاهانهردوعاملتعرض
رادستگیركردند.سعیددربازجوییهامنكرجرمخود
شد .انكار سعید در حالی بود كه متهم دیگر ،حمید به
وقوع حادثه با نقشه قبلی اعتراف كرد و گفت« :روز
حادثه ،سعید دنبالم آمد و گفت با شاكی اختالف
دارد و میخواهد به او آزار برساند و من باید از این
صحنهفیلمبگیرم.همانموقعیادمآمدكهدامادماندر
خانهاشنیستبرایهمینكلیدخانهاورابهسعیددادم
وهمراهشرفتم.بهبهانهاینكهبایدچندكپسولحمل
كنیم ،شاكی را به خانه دامادمان كشاندیم اما من پشت
در ایستادم و داخل نرفتم .چند لحظه بعد صداهایی
شنیدم.سریعداخلرفتمدیدمشاكیمیگویدكهمورد
تعرضقرارگرفته.منهیچكاریباشاكیانجامندادمو
بیگناهم».باثبتاعترافمتهمان،كیفرخواستپرونده
باموضوعاتهامیتهدیدوارعابوآدمرباییصادرشد
و برای رسیدگی در اختیار دادگاه كیفری استان تهران
قرارگرفت.

بررسی محدود کردن مجازات اعدام به قاچاق مسلحانه مواد مخدر

معاون امور بینالملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت« :یکی از پیشنهادها در رابطه با موضوع اعدام ،محدود
کردنمجازاتاعدامبهقاچاقمسلحانهموادمخدراستکهمیتواندازمنظرحقوقیبررسیشود».کاظمغریب
آبادیدربارهحذفمجازاتاعدامقاچاقچیانموادمخدر،ادامهداد«:نکتهدومدراینرابطهایناستکهبرداشتن
مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا محدود کردن آن ،چه تأثیری بر مبارزه با مواد مخدر خواهد گذاشت؟
بنابراین یک کار تحقیقاتی جدی و ویژه نیاز است تا بتوان به این سؤاالت پاسخ داد و تصمیم درستی گرفت».
معاوناموربینالمللستادحقوقبشرقوهقضائیهمعتقداستکهدرداخلکشوردوگروهموافقومخالفاینکار
هستند .بااینهمه باید توجه کرد که وضعیت و شرایط ما با کشورهای غربی که از مجازات اعدام انتقاد میکنند،
بسیارمتفاوتاست.غریبآبادیباتأکیدبرضرورتانجامپژوهشهاییدراینرابطه،گفت«:بایدپژوهشهای
الزم در خصوص حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر انجام شود تا بازنگری این قانون صورت گیرد
تا پسازآن تصمیمات الزم اتخاذ شود .یکی از پیشنهادهای مطرحشده ،محدود کردن مجازات اعدام به قاچاق
مسلحانهموادمخدراستکهاینموضوعمیتواندازمنظرحقوقیوکارشناسیبررسیشود».

مدیریت اعتیاد دغدغه اصلی کشور

معاونپیشگیریودرماناعتیادسازمانبهزیستیکشورباتأکیدبرآنکهمدعیارائهطرحتحولنظاممدیریت
معتادان سخت در دسترس و کارتنخواب در کشور هستیم ،گفت« :باید تحولی در نظام مدیریت معتادان
کارتنخواب و سخت در دسترس صورت گیرد تا بتوان انتظار بهبود اوضاع را داشته باشیم وگرنه اجرای
طرحها با الگوهای پیشین اثربخشی کافی را نداشته و همواره معتادان سخت در دسترس و متجاهر را در
چرخه اعتیاد جای خواهد داد ».به گفته محسن روشن پژوه در حال حاضر دغدغه اصلی کشور مدیریت
اعتیاداست.معاونپیشگیریودرماناعتیادسازمانبهزیستیکشورادامهداد«:پسازآنکهستادمبارزهبامواد
مخدر اعالم کرد که ازاینپس این ستاد مسئولیتی جز سیاستگذاری در مراکز ماده ( 16کمپ ترک اعتیاد
اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذارشده است ،به شکل رسمی از طریق باالترین مقام
مسئولسازمانبهزیستیشرایطخودرادرغالبهفتبندبهستادمبارزهباموادمخدرتقدیمکردیمودرحال
حاضرمنتظرجوابآنهاهستیم،هرچندآنهابهطورشفاهیشروطبهزیستیراپذیرفتهانداماهنوزبهطور
رسمیتفاهمنامهایمیانبهزیستیوستادمبارزهباموادمخدرمنعقدنشدهاست».

گزارشسپیدازحاشیههایدویستویکمینجلسهعلنیشورایشهرتهران

حادثهشهرانهمچنانسوژهداغپایتخت

سپید :الزام دستگاههای مسئول به رفع هرچه سریعتر مشکالت
مردم حادثهدیده شهران ،ضرورت جابهجایی ایستگاه سوخت
شهران به منطقهای خارج از محل مسکونی ،اتمام پروژه مرمت و
بازسازیبرجآزادی پیشازآغاز فصلبارشها،دعوتازشهردار
تهرانبرایتوضیحبیشتردرزمینهپروندهواگذاریامالکبهبرخی
مدیرانشهریونامگذاریبوستانپردیسانبهناممحیطبانمنوطبه
نظرنهاییمعصومهابتکارازمهمترینموضوعاتیبودکهدردویست
و نود و یکمین جلسه شورا بحثبرانگیز شد .هرچند که بار دیگر
اعالملیستغایبانشورایشهربایکتفاوتعمدهکهموجهبودن
یا نبودن غیبتها نیز عنوان شد ،به حاشیههای چهارمین پارلمان
شهریتهراندامنزد.

هنوز مشکالت حادثهدیدگان شهران حلنشده
است
در ابتدای جلسه روز گذشته ،نایبرئیس شورای اسالمی شهر تهران با اشاره
به اینکه هنوز وضعیت خانوادههای حادثهدیده در فرونشست شهران تعیین
تکلیفنشدهاست،گفت«:متأسفانهمشکالتاینافراددراینمحلهحلنشده
است.لذاالزماستپیشازرسیدگیدستگاهقضاییمشکالتاینافرادراحل
کنیم».مرتضیطالییباتأکیدبراینکههنوزسازمانهایمسئولبرایرفعکامل
مشکالتساکناناینمنطقهقدمبهپیشنگذاشتهاند،بهمشکلدیگراینساکنان
اشارهکردوافزود«:موضوعترددکامیونهایحملموادسوختیدرمنطقه22در
باالیتپههایمنطقهشهرانهمچنانموضوعخطرناکیاستکهجانشهروندان
آنمنطقهراتهدیدمیکند».ویباابرازنگرانیازاینکهاینایستگاهرویخطزلزله
واقعشدهوباکوچکترینلغزشیآمادگیترکیدگیوایجادانفجارشدیددارد،
متذکرشد«:تردداینکامیونهادرمعابرشهریمنطقه 22خطراتبسیاریرابه
همراهدارد.متأسفانهتاحادثهایبهوقوعنپیوندد،درصددرفعمشکلبرنمیآییم.
بایدهرچهزودتردراینخصوصفکریاساسیشودوترددکامیونهاازطریق
خیابانهای باالدست انجام شود ».طالیی از مسئوالن وزارت نفت خواستار آن
شدکهاگرامکانجابهجاییترددکامیونهابهخیابانهایباالدستمنطقهشهران
یا منطقه کرج وجود دارد ،این مشکل تا حدودی مرتفع شود ،زیرا خطرات این
جایگاهجانانسانهاراتهدیدمیکند.
تهیه جدید تهران ،فرونشست خاک
اقبالشاکری،دیگرعضوشورایشهرتهراننیزدرتذکرپیشازدستوردویست
و نود و یکمین جلسه شورا علت اصلی فرونشستهای اخیر زمین در نقاط
مختلف تهران را در کاهش سطح آبهای زیرزمینی پایتخت ریشهیابی کرد و
گفت«:اگرنگاهیبهپروندهنشستزمیندربزرگراهآزادگانبیندازیممیبینیم
که با توجه به اینکه سطح آبهای زیرزمینی تهران کاهشیافته ،درنتیجه شاهد
فرونشست روزانه یک میلیمتر اراضی تهران هستیم .فرونشستی که سبب
شکست خاک و فروریختن خاک از دورن با هر حفاری میشود ».رئیس کمیته
عمران شورا بابیان اینکه این فرونشست خاک باید هر چه زودتر موردتوجه
مسئوالن قرار گیرد ،خاطرنشان کرد« :در این زمینه نیازمند توجه جدی تمامی
دستاندرکارانبرقوآبوگازفاضالبوغیرههستیم.ضمنآنکهازمسئوالن
سازمان آبفای تهران باید بخواهیم با حضور در جلسه شورا اعالم کنند که برای
حفظسطحآبدراراضیتهرانچهبرنامهوتدابیریدرنظردارند».ویباتأکیدبر

اینکهمسئوالنآبفایتهرانبایدنقشهGISتهرانرادراختیارشهرداریوتکتک
شهروندان نیز قرار دهند ،افزود« :بهتر است تا دیر نشده از مدیرعامل شرکت
آبفا دعوت کنیم تا با حضور در صحن شورا ،اقدامات این شرکت درخصوص
فرونشستها را به اطالع اعضای شورای شهر تهران برساند زیرا فرونشست
خاک موضوع مهمی است که اگر کماهمیت انگاشته شود نهتنها به ضرر شهر
استبلکهجانشهروندانراتهدیدمیکند».
لزوم تسریع در مرمت برج آزادی
در ادامه جلسه روز گذشته ،رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران با
اشارهبهاینکهشهریورماهبهعنوانزماناتماممرمتبرجآزادیتعیینشدهبوداما
همچنانعملیاتعمرانیاینسازهادامهدارد،گفت«:براساسمشاهداتاخیر
کارشناسان،اینمرمتتاپایانشهریوربهاتمامنمیرسد.لذاباتوجهبهنزدیکی
فصل بارندگی باید این مرمت در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود ».احمد
حکیمیپوربایادآوریاینکهازابتدایسالگذشتهجلساتیدرخصوصمرمت
و تعمیرات اساسی برج آزادی تهران برگزار و مقرر شد دیماه سال گذشته این
مرمتبهاتمامبرسد؛اماباتأخیریکهایجادشد،باردیگرشهریورماهبهعنوانزمان
اتمام مرمت تعیینشده است ،متذکر شد« :امروز شاهد هستیم که اطراف میدان
آزادی فنسکشی شده و این میدان ظاهر چندان زیبایی ندارد ،لذا از معاونت
عمرانیشهرداریمیخواهمباتوجهبهتالشهایاخیرشبرایتسریعاجرای
اینپروژه،مرمتبرجآزادیهرچهزودتربهاتمامبرسد».
دومرحلهای شدن صدور پروانه ساختوساز بهزودی
در جریان جلسه روز گذشته ،محمد ساالری ،دیگر عضو شورا و رئیس کمیته
معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز در غالب تذکری پیش از دستور از
دومرحلهای شدن صدور پروانههای ساختوساز در آیندهای نزدیک خبر داد
و گفت« :این دومرحلهای شدن بیشک میتواند در تسریع روند ساختوساز
و رونق بازار مسکن نقش حائز اهمیتی داشته باشد ».وی همچنین با اشاره به
اینکه دولت اخیرا ًبسیاری از وظایف و تصمیمگیریهای خود را در استانها به
استاندارانمحولکردهاست،ایناقدامرادرراستایچابکسازیدولتمرکزی
خواندوتأکیدکرد«:ایناقداممیتواندالگویبسیارمناسبیبرایسایرسازمانها
ودستگاههاازجملهشهرداریتهرانباشد».
ساالری در بخش دیگری از تذکر پیش از دستور خود به موضوع کمیسیون

برسیم».

مشترک میان دولت ،مجلس و شورای شهر تهران اشاره
کرد و گفت« :درگذشته با برگزاری جلسات این کمیسیون
موضوعاتی ازجمله حریم و بافتهای فرسوده در آن
موردبررسیقرارمیگرفتونتایجخوبیهمبههمراهداشت؛
اما متأسفانه این جلسات کمیسیون متوقفشده که امیدواریم
اینکمیسیونهاباردیگربهطورمستمرجلساتخودرابرگزار
کنند ».رئیس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران
همچنین درخصوص موضع شهردار تهران درخصوص
امالک نجومی نیز گفت« :درست است که در روزهای اخیر
بارها مواضع شهردار تهران را در این خصوص از رسانهها
شنیدیم ،اما الزم است جلسه مشترکی با شهردار تهران و
سازمان امالک و مستقالت داشته باشیم تا موضوع بهصورت
کارشناسی موردبررسی قرار گیرد و به یک فهم مشترک

نامگذاری بوستان پردیسان به نام محیطبان شهید در
انتظار نظرنهایی ابتکار
در پایان جلسه روز گذشته شورای شهر تهران ،تغییر نام بوستان پردیسان به نام
شهدایمحیطبانبارأیاکثریتآرامنوطبهاستعالمازسازمانمحیطزیستشد
و در نوبت رسیدگی قرار نگرفت .این تغییر نام بنا بهپیشنهاد اسماعیل دوستی،
عضو کمیسیون حملونقل شورای شهر تهران موردبررسی قرار گرفت ،اما
مهدیچمران،رئیسشورایشهرعنوانکردکهبهدلیلمعروفبودناینبوستان
باید نظر سازمان محیطزیست نیز دریافت شود .در این رابطه مجتبی شاکری،
رئیسکمیسیوننامگذاریشورایشهرتهرانبابیاناینکهپیشازاینروالنبوده
کهنظرسازمانهایمختلفرادرخصوصتغییرنامیانامگذاریجدیدبپرسیم،
گفت«:براساسدستورالعملکمیسیون،تنهاازوزارتامورخارجهدرخصوص
نامگذاریهایجدیداستعالمگرفتهمیشودوایندرستنیستسایرسازمانها
راوارداینچرخهکنیم.چراکهازاینپسبایدبرایهرنامگذاریازسازمانهای
مختلفاستعالمبگیریم».احمدمسجدجامعی،عضوکمیسیونسالمتشورای
شهر تهران نیز در این رابطه بابیان اینکه پردیسان یک نام معروف است و مردم
این بوستان را با این نام میشناسند ،گفت« :ما پیشازاین در مورد نامگذاریها
تنهاازوزارتامورخارجهاستعالمگرفتهایمودرستنیستکهبراییکمحل
عمومینامیراانتخابکنیمومردماینمکانرابانامقبلیصداکنند».درپایاننیز
مقررشدتغییرنامبوستانپردیسانواقعدرمنطقه2شهرداریتهرانبهنامشهدای
محیطبانبانظرواستعالمازسازمانمحیطزیستصورتگیرد.
غیبت غیرموجه تندگویان در جلسه علنی شورا
در پایان یکصد و نود و یکمین جلسه علنی شورا ،هیئترئیسه شورای شهر
تهران نام غایبان دویست و نود و یکمین جلسه شورای شهر را اعالم کرد .بر
اساس اعالم پیرهادی ،منشی هیئترئیسه شورای شهر تهران آقایان رضازاده،
سروریوانصاریدرپیگرفتنمرخصیجزوغایبانجلسهروزگذشتهبودند.
همچنین اعالم شد که آقای علی صابری ،عضو حقوقدان شورا نیز در پی بروز
بیماریجسمیدرمنزلبستریاستوبهزودیتحتعملجراحیقرارخواهد
گرفت،اماآقایمحمدمهدیتندگویانبدونگرفتناجازهمرخصینامشجزو
غایبانجلسهروزگذشتهقرارگرفت.

هشدار
افزایش کالهبرداری از طریق
عابر بانک

بازپرس شعبه  ۱۵دادسرای ناحیه  ۵تهران گفت:
«اخیرا ً کالهبرداری از طریق کشاندن مردم پای
عابر بانک افزایشیافته و به بهانه برنده شدن در
قرعهکشی ،کالهبرداریهای میلیونی از آنها
صورت میگیرد درصورتیکه هیچ دریافت
جایزهاینیازبهرفتنپایعابربانکندارد».
سعید احمدبیگی درباره افزایش کالهبرداریهای
تلفنی هشدار داد و ادامه داد« :اخیرا ً کالهبرداری از
طریق کشاندن مردم پای عابر بانک افزایشیافته و
به بهانه برنده شدن در قرعهکشی ،کالهبرداریهای
میلیونی از آنها صورت میگیرد .با نزدیک شدن
به ایام محرم و اربعین ساالر شهیدان متأسفانه
شاهد افزایش این نوع کالهبرداریها هستیم.
افراد کالهبردار بهصورت رندمی با شخص تماس
میگیرند و اعالم میکنند که از صداوسیما تماس
گرفتهاند.دراینتماسهابهمالباختهعنوانمیشود
که برنده خوششانس کمکهزینه سفر به کربالی
معلی شده است و در هنگام تماس تلفنی مقامات
رسمی حضور دارند و در حال شنیدن صدای او
هستند».بهگفتهاوکالهبردارهاپسازاینکهاطمینان
مالباخته را به خود جلب کردند آنها را پای عابر
بانک کشانده و از او میخواهند که یک سری
عملیات خاص در دستگاه عابر بانک انجام دهد.
مالباختهبااتمامعملیاتبانکی،ناخواستهموجودی
حساب بانکیاش را از دسترس خود خارج و
بهحسابفرددیگریمنتقلمیکند.پسازایناقدام
هم کالهبردارها تلفن خود را از دسترس خارج و
خاموشمیکنندوازاینروشپولهایمیلیونیبه
دستمیآورند.فقطدرچندساعتچهارمالباخته
که با این شیوه مورد سوءاستفاده قرارگرفته بودند
نزد من مراجعه کردند و برای آنها پرونده تشکیل
شد .در این پروندهها مالباختگان به ترتیب ارقام
 28،42،100و 9میلیونتومانراازدستدادهبودند.
بازپرساحمدبیگیدربارهجزئیاتبیشتریکیازاین
پروندهها گفت« :دریکی از این پروندهها که از مرد
میانسالی 42میلیونتومانکالهبرداریشدهبود».او
نحوه کالهبرداری را اینگونه شرح داد« :دیروز ظهر
در منزل در حال خوردن نهار بودم که شخصی با
من تماس گرفت و مدعی شد از رادیو جوان تماس
گرفته است .این کالهبردار به من گفت برنده سفر
کربال شدم و از من خواست پای عابر بانک بروم.
زمانی که به عابر بانک مراجعه کردم او پاداش و
دسترنج20سالکارکردنراباالکشید.دسترنجیکه
برایگرفتنآنچندینسالمعطلودرگیربودم».
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اخبارکوتاه
یک مقام مسئول با بیان اینکه کسری منابع
آبی کشور ساالنه به  5/7میلیارد مترمکعب
رسیده است ،اعالم کرد« :امسال با مسدود
کردن  ۲۰هزار چاه غیر مجاز ،یک میلیارد
مترمکعبآبزیرزمینیمدیریتمیشود».
علیرغم وعده مسئوالن ،قیمت
شکر در بازار هنوز ارزان نشده و حاال
مسئوالنوزارتجهادکشاورزیکهضعف
برنامهریزیهایشان به نابسامانی بازار این
محصولدامنزده،میگویندمسئولگرانی
شکر نیستند.
یارانه شهریورماه ،شصت و هفتمین
مرحله از پرداختهای نقدی است که
ساعت  ۲۴روز پنجشنبه به حساب
سرپرستان خانوار واریز میشود .این
موضوع را امروز نوبخت  -رئیس سازمان
برنامه و بودجه  -در نشست هفتگی خود
اعالم کرده است.
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری
اسالمی ایران میگوید ،مهمترین اولویت
این مجموعه توسعه قطارهای حومهای،
ساخت  700کیلومتر خطوط حومهای در
کشور شامل تهران و اهواز است.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش
قیمت مرغ و  ۷نوع ماهی نسبت به هفته
قبل در بازار خبر داد.
هیات دولت با لغو تخفیف سود بازرگانی
 ۵۱قلم کاال به پیشنهاد وزارت صنعت و ۱۸
قلم کاال به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی
موافقت کرد.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با بیان اینکه
امسال  50هزار تن گندم دراین شهرستان
برداشت شده که در  20سال گذشته بیسابقه
بوده است ،گفت« :دالیل این افزایش برنامه
حمایتیدولت،افزایشقیمتخریدتضمینی
گندم ،افزایش توزیع مکانیزاسیون ،افزایش
توزیع کود ،افزایش توزیع بذرهای اصالح
شده ،مبارزه با آفات و بارندگی های فراوان
بوده است».

مدیرعامل بانک ملی ایران توضیح داد

ایمان حجتی

گشایش های بانکی پس از برجام

«محمدرضا حسینزاده» با یادآوری اینکه پس از
برجام گشایشهای خوبی در روابط بانکی با کشورها
انجام شده است ،گفت« :پیش از این هیچ ارتباط
بین بانکی وجود نداشت و بانکهای خارجی حتی
جواب نامه های ما را نمیدادند؛ حتی نمیتوانستیم
یک دالر حواله کنیم اما اکنون گفت وگوها آغاز شده
و بانکهای ایرانی در خارج از کشور مجوز فعالیت
مجدد اخذ کردهاند ».حسین زاده ،دلیل تاخیر در
فعالیت کامل شعب خارجی بانکهای ایرانی پس از
برجام را ضرورت به روز رسانی سیستم های بانکی
و انطباق آن با نظام پولی کشورهای میزبان دانست.
وی گفت« :بانکهای ایرانی در چند ماه گذشته
توانستندخودرابهنظامهایجدیدبانکیوخواستههای
بانکهای مرکزی کشورهای میزبان در زمینه مبارزه با
پولشویی نزدیک کنند و به همین دلیل به تدریج در
حال انعقاد قراردادهای همکاری و روابط کارگزاری
با بانک های مختلف دنیا هستیم».
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد« :امروز بانک
ملی با  22بانک مهم دنیا قرارداد کارگزاری منعقد
کرده است که میتوان به همکاری دو بانک مهم
ژاپن اشاره کرد».
وی اظهار داشت« :واحدهای خارج از کشور
بانک ملی فعالیت خود را آغاز کردهاند اما از آنجا
که برخی کشورها سخت گیریهای بیشتری دارند،
هنوز به نقطه ایده آل قبل از تحریمها نرسیدهایم».
حسین زاده ادامه داد« :امروز شعبه هامبورگ بانک
ملی در آلمان بسیار فعال شده و نه فقط آلمان بلکه
دیگر کشورهای اروپایی را نیز پوشش میدهد .از
آنجا میتواند گشایش اسنادی (ال سی) داشته باشد
و بالعکس».
وی با بیان اینکه این شعبه به نظام پرداخت یورو
(تارگت  )2متصل است ،افزود« :امروز صادرکنندگان
بزرگبخصوصپتروشیمیها،کاالیخودراازطریق
شعبه هامبورگ به همه دنیا صادر کرده و میتوانند
ارز خود را از طریق همین شعبه به داخل منتقل
کنند و اگر تمایل داشتند ارز خود را به نرخ روز به

بلکه برای همه کشورهاست و اگر می بینیم مشکالتی
وجود دارد و بحثها خوب پیش نمی رود ،به این
دلیل است که ایران  10سال از بانکداری بین الملل
دور بوده است ».وی تاکید کرد« :واقعیت اینکه ما از
استانداردهای نظام بانکداری بین الملل عقب هستیم؛
در حالی کهبانکهای دنیابه سمت اجرایمقرراتبال
 3میروند ،بانکهای ایرانی هنوز به طور کامل بال
یک را اجرا نمی کنند».
وی یاد آورشد« :نظام بانکی جهان ملزم شده تا
سال 2018مقررات بال 3را که قوانین سخت گیرانهای
در زمینه شفافیت و کنترل ریسک دارد ،اجرایی کند
و از این رو بانک های داخلی نیز ناچار به حرکت
به سمت مقررات جدید هستند».

بانک ملی بفروشند».
وی گفت« :پس از اجرای برجام در دی ماه پارسال
تاکنون  17هزار پیامهای وارده و صادره سوئیفتی و
حوالههای وارده و صادره داشتیم و نزدیک به یک
هزار مورد گشایش ال سی و حوالههای بازرگانی
انجام شده است».
نیازمند هماهنگی با قوانین بانکداری
بین الملل هستیم
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی تاکید
کرد« :در مدت  10سالی که نظام بانکی کشور با نظام
بانکداری جهان ارتباط نداشت و به نوعی ایزوله شده
بود،بانکهایجهانبهسمتتصویبواجرایقوانین
سخت مبارزه با پولشویی و تروریسم حرکت کردند».
حسینزاده تاکید کرد« :امروز بانکهای دنیا به
نرم افزارهای هوشمند در زمینه مبارزه با پولشویی
مجهز شدهاند در حالی که بانکهای ایرانی فاقد آن
هستند و الزم است در این زمینه نرم افزارها به روز
رسانی شود».
وی با تاکید بر اینکه برای ارتباطات جهانی بانکی
نیازمند هماهنگی با قوانین بانکداری دنیا از جمله
مقررات بال هستیم ،گفت« :پس از برجام با هماهنگی
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هیاتهای مختلفی
از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به ایران

آمده و با بانکهای بزرگ کشور جلسه داشتهاند تا
در جریان روند مبارزه با پولشویی در بانکهای
ایرانی قرار گیرند».
وی افزود« :پیش از انجام این دیدارها ،هیات های
خارجی دیدگاه روشنی از روند مبارزه با پولشویی در
ایران نداشتند اما وقتی متوجه شدند که قوانین مبارزه
با پولشویی در ایران به تصویب مجلس رسیده و
در بانکها کمیتههای ریسک و مبارزه با پولشویی
بوجود آمده است ،دیدگاهشان نسبت به ایران تغییر
کرد و گزارشهای مثبتی که در این زمینه دادند،
سبب بهبود رتبه ایران شد».
ویبایادآوریاینکهبرایتعامالتبانکیدرجهان
ابتدا باید به درک متقابل و درستی نسبت به یکدیگر
رسید ،گفت« :بانک های خارجی بویژه بانکهای
بزرگ نسبت به اجرای قوانین و دستورالعمل های
مصوب در حوزه پولشویی در نظام بانکی و نیز شفاف
سازی عملکرد بانکها بسیار حساسند».
مدیرعاملبانکملیایرانباتاکیدبراینکهضرورت
مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ارتباطی به مسایل
سیاسی ندارد بلکه جزئی از لوازم کار با دنیا و بحثی
حرفهایاست،گفت«:وقتیمیخواهیمبادنیاکارکنیم،
باید این واقعیت ها را بپذیریم و اعتمادسازی کنیم».
حسین زاده گفت« :حساسیت نظام بانکداری دنیا
درباره قوانین مبارزه با پولشویی مختص ایران نیست

بدهی  220هزار میلیارد ریالی دولت
مدیرعامل بانک ملی ایران ،بدهی دولت به این
بانک را  220هزار میلیارد ریال برآورد کرد و گفت:
البته همه این رقم مربوط به دولت یازدهم نیست
بلکه از دولت های گذشته باقیمانده و با احتساب
سود ساالنه به این عدد رسیده است.
حسین زاده گفت« :بدهی دولت به بانک ملی سبب
شده تا صورت های مالی بانک چندان جالب نباشد
هرچند که قرار است بخشی از آن امسال تهاتر شود».
وی خاطرنشان کرد« :براساس مصوبه اصالحیه
قانون بودجه امسال ،رقمی نزدیک به 100هزار میلیارد
ریال از بابت تهاتر بدهی دولت به بانک ملی و بانک
ملی به مرکزی اختصاص یافته است».
وی اضافه کرد« :بانک مجبور است هر سال از
بابت سود تسهیالت  25درصد مالیات پرداخت کند
در حالی که پولی از جانب دولت به بانک پرداخت
نشده است که این امر فشار سنگینی روی تراز مالی
بانک وارد میکند».
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با بیان
اینکه انجام تکالیف دولت در بخش های مختلف بر
دوشبانکهایدولتیاست،اظهارداشت«:بانکملی
تکالیف زیادی در حوزه های وام مسکن روستایی،
بافت فرسوده شهری ،مسکن ایثارگران ،خود اشتغالی
کمیته امداد و بهزیستی ،تعویض خودروی آالینده و
خرید محصوالت کشاورزی و  ...دارد».
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نیمنگاه
احتمالدورقمیشدننرختورم

رئیساتاقبازرگانیگفت«:باتوجهبهافزایش
سهمسپردههایکوتاهمدتدرسالجارینسبت
بهنقدینگیکلوهمچنینکاهشسهمسپردههای
بلند مدت در همین مدت ،احتمال دو رقمی شدن
نرخ تورم در نیمه دوم سال وجود دارد.
مسعودخوانساریدرجلسههیاتنمایندگان
اتاق بازرگانی تهران که امروز برگزار شد ،درباره
موضوع  FATFو پیوستن ایران به این سازمان
اظهار کرد« :پس از تحریمها پیوستن ایران به
قانون مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم در
سال  ۱۳۹۴به تصویب مجلس رسید و شورای
نگهبان آن را مورد تایید قرار داد».
وی ادامه داد« :متاسفانه در زمینه این قانون
ایران و کره شمالی بدترین رتبه ها را دارند که
امیدواریم با تالش دولت این رتبه را بهبود دهیم
و بتوانیم با دیگر با بانک ها ارتباط برقرار کنیم و
بخشخصوصینیزبتواندسرمایهگذاریخارجی
جذب کند ».رئیس اتاق اتاق بازرگانی تهران در
بخش دیگری از صحبت هایش گفت« :در بهار
سال جاری بدهی بخش خصوصی به بانکها
نسبتبهآخرینفصلسالگذشته۱۶هزارمیلیارد
تومانافزایشیافتهاست.همچنینحجمنقدینگی
در بهار سال  ۱۳۹۵نسبت به اسفند سال گذشته
 ۴/۲درصد رشد دارد .به گفته خوانساری ،سهم
سپرده های کوتاه مدت در سال جاری نسبت به
نقدینگی کل روند صعودی داشته و سهم سپرده
های بلند مدت در سال جاری کاهش داشته است
که این مسئله تحت تاثیر کاهش نرخ سود سپرده
بانکی اتفاق افتاده است .به اعتقاد خوانساری ،با
این روند این احتمال وجود دارد که در شش ماه
دوم سال نرخ تورم دو رقمی شود .رئیس اتاق
بازرگانیتهرانهمچنیندربارهاصالحقانونبودجه
سال  ۱۳۹۵عنوان کرد« :تبصره  ۳۵این قانون به
دولت اجازه می دهد که مطالبات بانکها از بانک
مرکزیراباقیمتگذاریارزتهاترکندکهایناتفاق
میتواند باعث شفاف سازی شود و این امیدواری
وجود دارد با اجرای این قانون دست بانکها برای
اعطایتسهیالتبازشود.همچنیندرتبصره۳۸به
دولت اجازه داده شده تا مبلغ پنج میلیارد دالر برای
پروژههای زیربنایی وام گرفته شود».
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درنگ

بزرگداشتی برای پنجاه سال خدمت
آبان ماه سال  ۹۳همزمان با  ۸۰سالگي دكتر يحيي دولتي ،مراسم نكوداشت  ۵۰سال تالش آموزشي،
پژوهشي و اجتماعي اين استاد برگزار شد.در این مراسم اساتید زیادی سخنرانی کردند .
دکتر ایرج فاضل ،رئیس مجمع انجمنهای علمی علوم پزشکی کشور و رییس جامعه جراحان یکی
از کسانی بود که در این مراسم سخنرانی کردوگفت «:دکتر دولتی فردی نیست که کسی او را نشناسد
و من هر چه درباره او بگویم کم است ،اما باید بررسی شود که چطور میشود یک فرد این قدر
قد میکشد و همه چشم ها متوجه او میشود ..ایشان انسانی بی نظیر است که همیشه آماده است
به دیگران خدمت کند و رفتار ایشان با همه توأم با تواضع و فروتنی است ،ایشان استادی فرزانه،
معلمی کم نظیر و پژوهشگری خستگی ناپذیر است که تمامی اینها را در باالترین مرحله آن دارد».
روحانی روستا به پدر پیشنهاد کرد که برایش نام
یحیی را برگزینند .او به پدر خاطرنشان کرد که یحیی
به معنی «حی» است یعنی زنده خواهد ماند و اینکه
تو نیز همچون زکریای نبی در کهنسالی صاحب فرزند
پسری شدی ،پس نامش را یحیی بگذار .دست روزگار
پیشبینیهای روحانی روستا را جامه عمل پوشاند و او
زنده ماند .گردش روزگار پسربچه داستان ما را تبدیل
کرد به دکتر یحیی دولتی.
مادرش مریم و پدرش سلیمان صاحب  13فرزند بودند،
بااینحال دست روزگار پیدرپی آن دورا عزادار بچهها
میکرد .از خانواده پرجمعیتش فقط  4دختر از گزند
روزگار در امان ماندند .پس از مدتی پدرش ،نگران و
در هراس از تنهایی دوران پیری ،با مادرش به درد دل
نشست و غصهاش را برای او آشکار کرد .مادرش طبق
باورها و سنتهای عهد خود ،بر آن شد که شوهرش
ازدواج موقت کند تا شاید صاحب فرزند پسری شود.
همسر دوم را خود مادرش برگزید و شش ماه را برای
زمان ازدواج تعیین کرد .ازقضای روزگار در همین
دوران مادرش باردار شد و شش ماه پس از او نیز
همسر دوم پدرش باردار شد و یحیی به دنیا آمد و
برادرش شش ماه پس از او.
هنگامیکه نوزاد بود مادر به سبب باورها و اعتقادات
پاک و معصومانه قلبیاش بدون وضو به او شیر نمیداد.
هنگامیکه خردسالی بیش نبود ،بخشی از موهای سرش
را کوتاه نمیکرد ،زیرا نذر کرده بود در اولین سفرش
به مشهد مقدس آن را کوتاه کند .در اولین سفرش
به مشهد ،پس از کوتاه کردن موهایش هموزن آن را
طال و نقره به حرم مطهر امام رضا (ع) تقدیم کرد.
یحیی دولتی ،سال  1313در روستای فامنین (شهر فامنین
کنونی) در  60کیلومتری جاده ساوه -همدان به دنیا
آمد .به علت تغییر محل زندگی از همدان به تهران و
همچنین به دالیل دیگری تا 12سالگی به مدرسه نرفت،
اما در همان زمان خودش در منزل درس میخواند.
(هر میهمان باسوادی که به خانه ما میآمد تا درسی
از او نمیآموختم رهایش نمیکردم ،بهطوریکه قبل
از اینکه به مدرسه بروم میتوانستم کتاب بخوانم .من
حتی بدون آنکه حروف الفبا را بشناسم کتابهایی
مثل گلستان سعدی را میخواندم).
سپید :شما بعد از  12دختر به دنیا آمدید؟
آن  12کودک دختر نبودند پسر هم بودند اما میمردند
فقط  4دختر زنده ماندند.
سپید :در حال حاضر چند خواهر و برادر هستید؟
از چهارخواهری که از من بزرگتر هستند سه تن مرحوم
شدند و چهارمی سایهاش بر سر من هست .یک برادر
ناتنی هم دارم که  6ماه جوانتر از من است و الحمداهلل
در قید حیات است.
سپید :علت اینکه تا  12سالگی درس نخواندید چه بود؟
سال اول ابتدایی را در شهر فامنین به مدرسه رفتم سال
دوم مصادف بود با جنگ جهانی دوم .پدرم یک کارخانه
شورهپزی با درآمد زیاد داشت و از آنیک گله بزرگ گوسفند
تهیهکرده بود .جنگ که تمام میشود دیگر شورهپزی مصداق
نداشت .ایشان ورشکسته میشود و به تهران مهاجرت میکند
که همزمان با شروع سال تحصیلی دوم ابتدایی من بود،
چون مدتی از شروع سال تحصیلی گذشته بود مسئوالن
مدرسه من را ثبتنام نمیکنند؛ بنابراین در منزل میمانم
اما هر فرد باسوادی که به منزل ما میآمد تا درس از او

در یک نگاه

بهساختخانهپوستبم
افتخارمیکنم
به دلیل اینکه اولین مرکز تخصصی آموزش و پژوهش
بیماریهای پوست همین مرکز ماست،بنابراین متقاضیان
زیادی هستند که میخواهند به اینجا بیایند و آموزش
ببینند .متخصصین پوست جوان از کشورهای مختلف
از انجمن بینالمللی پوست به ما معرفی میشوند و
از سه ماه تا یک سال در مرکز ما و کلینیک اینجانب
دوره تکمیلی میبینند .چون در بین تمام کشورهایی که

دکتر علیرضا مرندی ،رئیس فرهنگستان علوم پزشکی نیز در این مراسم گفت :دکتر دولتی واقعا
انسانی متدین و مؤمن است و اولین شناخت من از ایشان به زمان بازگشت من از آمریکا به ایران
بعد از پیروزی انقالب اسالمی برمیگردد که من با ایشان در انجمن اسالمی پزشکان دیدار داشتم،
ت میکرد
البته عضویت ایشان در انجمن اسالمی پزشکان بعد از انقالب نبود بلکه زمانی آنجا فعالی 
که مسئوالن دولت ستم شاهی نظر مثبتی به اسالم نداشتند .من از همان اولین دیدار ،آثار تعهد ایشان
به آموزههای دینی را دیدم و زندگی ایشان به طور مستمر بر همین مبنا بوده است و ایشان فردی
متعهد به نظام ،اسالم و والیت مدار است».
وی افزود« :دکتر یحیی دولتی در طول زندگی خود هم به علم ادیان و هم علم ابدان توجه کردهاند
که این نشانه توجه زیاد ایشان به اسالم است .ایشان همت باال داشتند و کار عظیم ایشان تعلیم
و تربیت بوده است که در اسالم به آن توجه میشود ،کار استاد تربیت و پرورش شاگردان بوده
است و شخصیت ایشان به گونهای است که دیگران را به دنباله روی از خودش ترغیب میکند».
دکتر مرندی به کارهای اجتماعی و فرهنگی دکتر دولتی هم اشاره کرد و گفت« :به غیر از فعالیتهای

نمیگرفتم او را رها نمیکردم بهطوریکه بدون شناسایی
الفبا کتاب میخواندم تا سن دوازدهسالگی که به اکابر میروم
که همان مدرسه بزرگساالن بود .آنجا من جوانترین فرد
مدرسه بودم و موفق به کسب پایان تحصیالت اکابر که
چهارم ابتدایی است شدم و بقیه تحصیالتم را بهصورت
شبانه گذراندم چون روزها کار میکردم.
با به پایان رسیدن کالس نهم به استخدام نیرویهوایی
درآمدم اما به علت اینکه سنم کم بود مجبور شدم در ابتدا
آموزشگاه پایینتری بهعنوان تکنسین هنرآموز هواپیما
ثبتنام کنم .سپس با گرفتن  2سال «کبر سن» به آموزشگاه
باالتری منتقل شدم .در این آموزشگاه با همکاری دوستان
دیگر کالس شبانه تشکیل دادیم و بقیه درسم را خواندم
و کالس یازده را تمام کردم که آن زمان میگفتند دیپلم
ناقص .کالس دوازده را هم پس از فارغالتحصیل شدن
از آموزشگاه بهطور شبانه خواندم و در کنکور دانشگاه
شرکت کرده و در رشته داروسازی دانشکده داروسازی
دانشگاه تهران قبول شدم.
پنج سال بعد در سال  1338از دانشگاه داروسازی
فارغالتحصیل شدم .در آن زمان شاگرداولهای داروسازی
میتوانستند تخصص آزمایشگاه بگیرند .طبق قوانین
دانشکده داروسازی هر شاگردی که در یک درس نمره
تجدیدی بگیرد حتی اگر معدل خوبی هم داشته باشد
شاگرداول نمیشود؛ به همین دلیل من باوجودی که معدل
باالیی داشتم در یک درس نمره تجدیدی گرفتم که آنهم
داستانی دارد ،بنابراین شاگرداول محسوب نشدم .بنابراین
تصمیم گرفتم دوباره پزشکی بخوانم .در مدت هفت
سالی که در ارتش کار میکردم پزشکی هم میخواندم.
در آن زمان یک فولکس مدل  1960داشتم که هممحل
تعویض لباس من بود و هم وسیله رفت و آمد من به
دانشگاه و هم بعدازظهر بهعنوان ویزیتور کار میکردم.
داخل فولکس یکدست لباس نظامی و یکدست لباس
شخصی بود .صبحها بالباس نظامی میرفتم پادگان جی
در غرب تهران و کارهای داروسازی را آماده میکردم
و به فنورز میسپردم؛ در جنگل نزدیک پادگان لباسم
را عوض کرده و میرفتم دانشکده پزشکی ،به همین
روال  7سال طی شد .خوشبختانه هر رئیسی که عوض
میشد من را تشویق میکرد و از کارم خوشش میآمد.
هنگامیکه در سال سوم دانشکده پزشکی بودم اتفاق
جالبی برای من افتاد و آن اتفاق این بود که قرار شد
هشت نفر از فارغالتحصیالن داروسازی در ارتش برای
طی دوره خارج از مرکز برحسب قرعه به شهرستانها
اعزام شوند ،قرعهای که من برداشتم مهاباد بود .در دلم
فاتحه ادامه تحصیل را خواندم.
سپید :چرا؟
چون باید اینهمه زحمتی را که کشیده بودم ،رها میکردم.
در مهاباد نمیشد بقیه دانشکده پزشکی را ادامه دهم.
یکی از دوستان صمیمی بنده که  60سال از دوستیمان
میگذرد قرعهاش را که تهران بود با من عوض کرد و
گفت که اگر من بروم به مهاباد فقط دوره خارج از مرکز را
طی میکنم اما اگر شما بروی مهاباد ،پزشکی را از دست
میدهی .بهاینترتیب این واقعه بهطور معجزهآسایی من را
نجات داد .البته من معجزههایی از این قبیل در زندگیام
زیاد دیدهام که این ،یکی از آنها بود.
سپید :مث ً
ال چه معجزههایی؟
یک ماجرای دیگر هم که کمتر از معجزه نیست این بود
که نزدیک به اتمام دوره پزشکی بودم که در امتحان
 ECFMGبرای رفتن به امریکا و گرفتن تخصص شرکت

این دوره را ارائه میدهند مرکز ما رتبه اول را داشت
در کنگره بینالمللی در هند جایزه بهترین استاد به
اینجانب تعلق گرفت .همچنین به مناسبت همکاری
که مرکز ما با دانشگاه  Franche Comteفرانسه
داشته است  4سال قبل به اینجانب استاد افتخاری این
دانشگاه اعطاء شد.
نفر اولی بودم که مرکز تحقیقات پوست را در کشور
پایهگذاری کردم که خوشبختانه در وزارتخانه و ردهبندی
مراکز تحقیقاتی بالینی سومین رتبه را در کشور و در
بین  270مرکز دارد.
همینطور انجمن پوست که سالها فعالیتش متوقف
بود را راهاندازی کردیم و فصلنامه پوست و زیبایی
راهاندازی شد .همیشه تأکید ما بر کار مشترک است و

پزشکی ،ایشان فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی زیادی دارند ،اما مهمترین خصلت ایشان جنبه خلیق
ی بسیار خوب توکل ایشان
بودن و مثبت بودن است که همه از او انرژی میگیرند که این هم از ویژگ 
است ،بسیار دلسوز و متواضع هستند که باید همه از آن درس بگیرند ،ایشان هیچگاه از پیشکسوتان
خود غفلت نکردند و بسیار خدوم به مردم ،جامعه پزشکی و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
بودند و باقیات صالحات زیادی در علوم پزشکی و اجتماعی از خود باقی گذاشتهاند».
وزیر اسبق وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با ذکر خاطرهای از دکتر دولتی ،گفت:
«هنگامی که من وزیر بهداشت بودم ،ایشان نزد من آمدند و مقداری پول برای ایجاد خانه بهداشت
در مناطق محروم مرزی در اختیار من گذاشتند و من هم دستور دادم تا این خانه بهداشت را در
یکی از محرومترین مناطق کرمانشاه در نقطه مرزی احداث کنند و بعدا ً متوجه شدم که ایشان در
کارهای خیر این چنینی زیادی مشارکت داشته و یک خانه بهداشت هم در مناطق محروم همدان
احداث کرده است».
دکتر بیژن دولتی متخصص درماتولوژی و بیماریهای پوست هم درباره خصوصیات پدر خود

با یحیی دولتی بنیانگذار مرکز تحقیقات پوست و جذام پس از نیم

بهمعنایواقعی«یکاستادنمو

محمد جواد زاده

اگر زندگی را سلسلهای از اتفاقاتی بدانید که کنار هم چیده میشوند ،زندگی استاد یحیی دولتی یکی از آن زندگیهای ناب است .مجموعهای از اتفاقات رمانگونهای
که کنار هم چیده شدند تا از کودکی روستازاده مرد بزرگی بسازد که حاال در آستانه  84سالگیاش با شور و هیجان کار میکند .یحیی دولتی به دلیل مشکالت
مالی خانوادگی تا  12سالگی محروم از تحصیل بود و بعدها تمام دوران تحصیلش را در مدارس بزرگساالن گذراند .او وارد نیروی هوایی ارتش شد و همزمان
دکترای داروسازیاش را گرفت .بالفاصله در آزمون پزشکی دانشگاه تهران قبول شد و در کنار خدمت در نظام و البته بهصورت مخفیانه  7سال دوران دانشکده
پزشکی را گذراند و برای دوران تخصصی راهی آمریکا شد .او ازجمله تأثیرگذارترین پزشکان در عرصه تحقیقات پوست و بهخصوص جزام در ایران است .
مردی که به قول خودش سالها با بیماران جزامی بابا داغی تبریز زندگی کرده است .یحیی دولتی  30سال پزشک ارتش بود و بعد از بازنشستگی بهعنوان استاد
افتخاری دانشگاه تهران بیش از  33سال هم به تدریس پرداخت و شبکهای موفق و ماندگار از متخصصان پوست را برای خدمت در سراسر ایران تربیت کرد .مرد
بااخالق و خوشمشربی که ساعتها برای ما وقت صرف کرد و با چنان ذوقی مرکز تحقیقات پوست و جزام که از شاهکارهای خود اوست به ما نشان میداد که
عشقش و ذوقش برای کار شاید برای نسل ما چندان قابلفهم نباشد.
کردم و قبول شدم .در این شرایط که نمیتوانستم ادامه
تحصیل در رشته پزشکی را علنی کنم ،حاال باید میگفتم
میخواهم بروم امریکا تخصص بگیرم .در همین روزها
رئیس محل خدمت من که در شرق تهران حوالی میدان
پیروزی امروز بود و من در آن کار میکردم ،عوض شد.
من در درمانگاه مشغول ویزیت بیمار بودم که ایشان
بازدیدی از درمانگاه داشتند و بعد میپرسد این نیرو ،دکتر
دولتی است؟ میگویند بله .میگوید من که شنیدهام ایشان
داروسازی خوانده است چطور بیمار میبیند .میگویند که
ایشان ،پزشکی هم خوانده و دکتر باسوادی هم هستند و
در ضمن آزمون تخصصی  ECFMGهم قبولشده است.
ایشان میگوید پرونده من را بیاورند و بررسی میکند و
میبیند که سال  1338مدرک داروسازی گرفتم و خبری از
اعالم پزشک بودن در پرونده من نیست .حسادت ایشان

مرکز ما با جاهای دیگری که وابسته به پوست هستند کار
میکنند و هرروز این ارتباطات گروهی بیشتر میشود.
سپید :آقای دکتر انگیزه شما برای اینهمه زحمتی
که کشیدید و روحیه خستگیناپذیریتان چیست؟
اول عنایت خداست که آدم را عالقهمند میکند و این
حقیقت که من مردم را دوست دارم و دوست داشتن
تمامنشدنی است.
 .من خدا را شاکرم که چنین همکارانی دارم و این
برای من بسیار ارزشمند است .من همه همکالسیها
و همکارانم را از کل دنیا یکجا جمع کردم و سه بار
گردهمایی گذاشتم .همه با اشتیاق منتظرند که ببینند
دفعه بعدی چه زمانی برگزار میشود .حتی برخی
دوستانم از امریکا میآیند .در کشورهای پیشرفته

بیشازحد گل میکند و بهعنوان اولین اقدام اصالحی
در کادر درمانگاه ،خیلی فوری نامه بلند باالیی به رئیس
بهداری آن زمان مینویسد که معلوم نیست چگونه هفت
سال در دانشکده پزشکی درسخوانده که هیچ انعکاسی
در پروندهاش نیست و از آن بدتر در آزمون ECFMG
کشور اجنبی شرکت کرده و پذیرفتهشده و باید به هر
ترتیبی که هست تنبیه شود.
بعدها من از دکتر شمس خونشناس و سپهبد ارتش آن
زمان (اخوی پرفسور شمس چشمپزشک) شنیدم که گفتند
آخر وقت اداری بود و داشتند آماده میشدند تا بروند که
نامه فوری میآید و فقط کلمه  ECFMGرا که میبینند
بقیه نامه را نمیخوانند و میگوید بگذارید در پرونده
 .ECFMGداستان پرونده هم این بوده که در آن زمان
دوازده پزشک نظامی در امتحان  ECFMGقبولشده

کسانی که فارغالتحصیل دانشگاه هستند دانشگاه را
برای همیشه ترک نمیکنند .بودجه زیادی از دانشگاه
هاروارد را فارغالتحصیالن آن تقبل میکنند .به نظرم
دانشآموختگان باید به دانشگاه محل تحصیل خود
وابستگی داشته باشند.
سپید :چهکار دیگری تاکنون کردهاید که شما را
راضی کرده باشد؟
یکی دیگر از کارهایی که به آن افتخار میکنم ساخت
یکخانه پوست در بم است که بعد از زلزله در آنجا
ساختم و البته یکخانه پوست هم در شهرستان هریس
انشاءاهلل احداث خواهیم کرد.
سپید :در سن 81سالگی خواستهتان از خدا چیست؟
خداوند همهچیز به من داده است .طلب دیگری ندارم

بودند و درخواست اعزام به ایالت متحده ،برای طی دوره
تخصصی را داشتند که به خواست خدا نامه من هم آنجا
گذاشته میشود که سیزده نفر میشویم ،با این تفاوت که
آن دوازده پزشک خودشان درخواست داده بودند و برای
من شخص دیگری درخواست تنبیه کرده بود.
ایشان هم که مرد بسیار نیکنفسی بودند نامهای برای
رئیس ستاد ارتش آماده میکنند که اینها  13نفر از پزشکان
هستند که تقاضای رفتن به آمریکا و گرفتن تخصص
دارند ،درست است که از قبل اعالم نکردند اما اوالً این
تخصصها را در ارتش نداریم و ثانی ًا اینها که از ما
اضافهحقوق نمیگیرند اجازه بفرمایید بروند .ایشان هم
با قلم درشت مینویسد «بروند» .خالصه طولی نکشید
که نامهای به دست رئیس جدید میرسد که ابالغ فرمایید
برود هواپیمایی ایران بلیت و وزارت خارجه پاسپورت

فقط امیدوارم ساختمان جدید البراتوار بهصورت مدرن
درست شود.

9
گفت« :من سالهای طوالنی برای ادامه تحصیل در رشته پوست در خارج زندگی کردم و یکی
از خاطرات من با پدرم مربوط به شرکت در مراسم آکادمی پوست آمریکا است ۸۰.پدر و فرزند
پزشک متخصص پوست در آکادمی پوست آمریکا عضویت دارند و ما از معدود پدر و فرزندهایی
هستیم که ساالنه در مراسم آکادمی پوست شرکت میکنیم و افتخار من این است که ساالنه با
ایشان در مراسم این آکادمی شرکت میکنم».
فرزند دکتر دولتی با تأکید بر این که روحیه کاری ،دقت و انرژی ایشان با توجه به سن پدر ،من
را شرمنده میکند ،افزود« :دوستان من در آکادمی میگفتند که پدر شما زودتر از شما در جلسات
شرکت میکند و در برنامهها حضور جدی و مؤثر دارد و من هم تأیید میکردم و میگفتم برای
ایشان سن مطرح نیست .روحیه نظم و دقت را ایشان در ما به ودیعه گذاشته است و این توصیه
ایشان به نظم در موفقیت من و برادرانم و خواهرم تأثیر زیادی داشته است و اینجا از مادر هم
تشکر میکنم که وظیفه مادری را در قبال ما به نحو احسن انجام داده است».
دکتر رضا ملک زاده ،معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هم

م قرن طبابت

ونه»

دکتر پریچهر صعودی همسر استاد

مراسم اهدای جایزه دهلی نو2013 -

دانشکده افسری

همراه با مادر و خواهر

خدمت بگیرد و برود وزارت دفاع که آن زمان اسمش وزارت
جنگ بود تعهد بسپارد که برمیگردد.
ایشان وقتی نامه را میبیند شک میکند که شاید وابستگی مهمی
با روسا دارم که باوجود تقاضای تنبیه ،من را تشویقم کردند.
میگویند از شدت عصبانیت ایشان کالهش را به زمین انداخته
و گفته من دیگر برای این ارتش خدمت نمیکنم .خالصه چند
روز نگذشت که ما آماده شدیم و تا هواپیما از آسمان تهران
بلند نشد باور نمیکردم که برای تحصیل به امریکا میروم .در
آن زمان من ازدواجکرده بودم و دو فرزند داشتم.
سپید :درآمدتان در خارج از کشور به چه صورت بود؟
پزشکان در آنجا حقوق دارند آنقدر هست که کفایت زندگی
را بدهد اما ازآنجاییکه میخواستم با خود سرمایهای بیاورم کار
اضافه انجام میدادم و شبها در بیمارستانهای اطراف فیالدلفیا

خالصه گفتوگو

سخنران بعدی این مراسم بود که با ذکر خاطرهای از ایشان گفت« :من در سن  ۳۹سالگی وزیر
بهداشت شدم و در زمان وزارت برای اولین بار ایشان برای درخواستی وقت مالقات خواستند،
درخواست ایشان از من این بود که مرکز تحقیقات پوست و جذام را تأسیس کند ،وقتی من با
ایشان صحبت کردم برای من خیلی آموزنده بود که ایشان  ۳۰سال پزشک ارتش بوده و در زمان
خدمت بیمارستان عظیم مهندس چمران را ساخته و میخواهد بعد از  ۳۰سال کار جدیدی را
آغاز کند .معموالً برخی افراد چند سال قبل از بازنشستگی درخواست بازنشستگی میکنند و این
برای من جالب بود که ایشان بعد از  ۳۰سال ،کار تازه میخواهند کار جدیدی را شروع کنند
که بیانگر روحیه تالش و خدمت در ایشان است .معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با
اعالم اینکه دکتر یحیی دولتی شاگردان زیادی تربیت کرده است که تمامی آنان در پیشرفت علم
و خدمت به مردم نقش بسزایی داشتهاند ،افزود :آن چیزی که باعث شد ،دکتر دولتی با این انرژی
کار کند ،عشق به خدمت به بیماران ،دانشجویان و ملت ایران است که در وجود ایشان موج میزند
و این عشق و تالش باعث سرافرازی و افتخار ملت ایران شده است».

کشیک میدادم و پول خوبی هم میگرفتم بهطوریکه وقتی به ایدهآلها و اهدافی داشتیم که به خاطر رسیدن به آنها حاضر
ایران برگشتم اولین خریدم ،خانهای برای مادرم بود .سپس برای بودیم تحت هر شرایطی بایستیم و کارکنیم .به نظر شما ما
خودم منزل تهیه کردم .تمام وسایل زندگی را نیز با خود آوردم .چقدر به این اهداف رسیدیم؟ به نظر من که ما به اهدافی که
میخواستیم نرسیدیم.
سپید :تعهدتان چه شد؟
برگشتم و در ارتش خدمت کردم و پس از  30سال بازنشسته سپید :به نظر شما این سرخوردگی عامل قانعکنندهای است؟
شدم .خدا عمرش دهد ،دکتر عباس شیبانی ،رییس دانشگاه بله کام ً
ال .ما انگیزه و هدف بچهها را نابود کردیم .انقالب
تهران بود ،ایشان گفت بیا دانشگاه تهران اما باوجودی که  30که شد من دوخانه داشتم با خودم گفتم مگر می شود دراین
سال من تمامشده بود ،ارتش من را بازنشسته نمیکرد دکتر انقالب کسی دوتا خانه داشته باشد؟ یکخانهای داشتم در
شیبانی کمک کردند تا بازنشسته شدم به شرطی که به دانشگاه اکباتان که زیر قیمت فروختم .آرمان و هدف داشتیم که فکر
تهران بیایم .به من گفت که استخدام دانشگاه شوم اما قبول میکردیم داشتن دو خانه مغایر آن است .امروزه کسی هست
نکردم گفتم؛ بهطور افتخاری میآیم .ایشان گفتند مثل دکتر که اینطوری فکر کند؟
خاتمی متخصص اطفال و مرحوم دکتر سیادتی که قب ً
ال نظامی
بودند و استخدامشدهاند ،بیایم .باالخره با استاد افتخاری موافقت سپید :در آن زمان پوست مثل امروز رشته درآمدزایی نبود
کردند .اگرچه من زمانی هم که بهطور رسمی نیامده بودم در چرا پوست را انتخاب کردید؟
دانشگاه تدریس میکردم بعد از اتمام درس بالفاصله برگشتم در آن دوره کسانی که نمره نزدیک به آخر داشتند پوست را
حتی جواب امتحان بورد درماتولوژی را در فرودگاه بهصورت انتخاب میکردند اما من به دلیل اینکه مادرم دچار یک عارضه
تلفنی از یکی از دوستانم گرفتم .چند سال بعد برای امتحان پوستی شده بود این رشته را انتخاب کردم .البته حتی در آن
درماتوپاتولوژی رفتم که در آن نیز قبول شدم بنابراین بهقول زمان در آمریکا دوره تخصصی پوست متقاضیان زیادی داشت.
بهطوریکه کمتر به فارغالتحصیالن خارجی فرصت داده میشد،
مشهور  Double boardشدم
اما با لطف خداوند و اینکه من عالوه بر پزشکی داروسازی هم
سپید :آقای دکتر شما چند ساله بودید که ازدواج کردید و خوانده بودم ،محل تخصصی خوبی پیدا شد.
چند فرزند دارید؟
من  27ساله بودم و در  21آبان  1340ازدواج کردم .هنگامیکه سپید:همیشه اینقدر تدریس را دوست داشتید؟
در دانشکده داروسازی درس میخواندم با برادران همسرم آشنا از وقتیکه به یاد دارم دوست داشتم درس بدهم .به عقیده من
شدم .صحبت ازدواج من در سال دوم دانشکده پزشکی شروع استاد نباید بخل بورزد ،باید همه اطالعات را در اختیار همکار
جوان خود بگذارد تا اینکه شاگرد با نیروی جوانی و وقت
شد و در سال سوم پزشکی ازدواج کردم.
زمانی که به امریکا رفتم دو فرزند داشتم یکی از فرزندانم هم در کافی و ذهن آماده به آن اضافه کند و اینکه علم پیشرفت کند.
امریکا به دنیا آمد و بعد از برگشتنم به ایران دخترم به دنیا آمد .طبیعی است در این صورت شاگردان بهتر از استاد میشوند
و در پایان علم ترقی خواهد کرد ،درست مثل ساختمانی که
ساخته میشود آجر بعدی را شاگرد میگذارد.
سپید :بچهها هم پزشکی خواندند؟
رامین پسر بزرگم متولد  1342فوق دکتری مهندسی شیمی ،سپید :چطور شد که مرکز تحقیقات پوست و جذام تأسیس شد؟
دارد .او اکنون در امریکا و در ایالت کالیفرنیا یکی از مدیران من از زمانی که در امریکا تحصیل میکردم میدانستم که جذام
ارشد کمپانی بینالمللی داروسازی معروف  Rocheاست .افشین در ایران شایع است .در امریکا دوره جذام اختیاری بود و من
پسر دوم من متولد  1344است و اکنون استاد کرسی بیماریهای رفتم این دوره را گذراندم .فقط یک مرکز در کل امریکا بود
داخلی و سرطان در دانشگاه کیس وسترن شهر کلیولند در که مهاجران جذامی در آن نگهداری میشدند.
ایالت اوهایوی امریکاست .پسر سوم من ،بیژن ،متولد 1350
در امریکاست و همانند خودم در بیماریهای پوست تخصص سپید :حاال چرا جذام؟ نمیترسیدید که مبتال شوید؟
دارد و در آنجا مشغول طبابت است .یکتا ،دخترم متولد  1359نه چرا ترس؟ مگر انتقال جذام به همین راحتی است؟
دارای دکترای علوم پزشکی درزمینه علوم دارویی و اعصاب
سپید :ولی قابلانتقال است؟
و روان از دانشگاه تورنتوی کاناداست.
بله هست ولی خیلی سخت .جذام تحت شرایط خیلی خاصی
منتقل میشود یا باید دوران کودکی باشد و در تماس دائم و
سپید :شما مشوق بچهها بودید که پزشکی بخوانند؟
من هیچوقت به بچهها رشتهای را تحمیل نکردم ،بچهها خودشان خیلی نزدیک ممکن است منتقل شود .من اگر با یک جذامی
دست بدهم امکان ندارد بیماری به من منتقل شود .بیشتر از
عالقهمند شدند.
پوست از طریق تنفسی امکان انتقال هست.
سپید :حتی به بچهها نگفتید به ایران برگردند؟
فکر میکنید بچههای دیگران کجا هستند؟ متأسفانه بچههای سپید :چرا مثل خیلی از متخصصان پوست دیگر به دنبال
کار شیک با درآمدهای بیشتر نبودید؟ من دلیل انتخاب
خیلی از ماها برنگشتند.
جذام را نمیفهمم؟
سپید :پدرانی که با عرق وطندوستی به ایران برگشتند و چه دلیلی باالتر از اینکه آن زمان مردم کشورم درگیر این
بچههایی که نماندند .شما این وضعیت را چگونه تحلیل بیماری بودند .شما اآلن را نبینید که بیماری مهارشده آن سالها
ما درگیر بودیم.
میکنید؟
نامالیمات موجود دلیل اصلی این مهاجرتهاست .بینید ما نسلی
بودیم که در شرایط سخت زندگی کردیم و بزرگ شدیم و سپید :چرا برگشتید؟
به این نامالیمات و سختیها عادت داشتیم اما نسل بعدی ما از  13نفری که باهم رفته بودیم امریکا فقط دو نفر برگشتند و
این تحمل را ندارند و وقتی شرایط را مناسب نمیبینند خوب بقیه ماندند و حتی از خیر وثیقه ملکی که پیش ارتش داشتند
برنمیگردند .از وقتی چشم باز کردند بچه پزشک بودند با گذشتند ولی من اصال به ماندن فکرهم نمیکردم .من میخواستم
یکسری امکانات .از طرفی وقتی انقالب شد ما همه یکسری خدمت کنم.

بهجز کالس اول که در همدان بهصورت روزانه تحصیل کردم بقیه دوران ابتدایی را در مدارس شبانه یا اکابر آن زمان درس خواندم و با به پایان رسیدن کالس نهم به استخدام نیرویهوایی درآمدم
صبحها بالباس نظامی میرفتم پادگان جی در غرب تهران و کارهای داروسازی را آماده میکردم و به فنورز میسپردم؛ در جنگل نزدیک پادگان لباسم را عوض کرده و
میرفتم دانشکده پزشکی
میخواستم با خود سرمایهای بیاورم کار اضافه انجام میدادم و شبها در بیمارستانهای اطراف فیالدلفیا کشیک میدادم و پول خوبی هم میگرفتم بهطوریکه وقتی به ایران
برگشتم اولین خریدم خانهای برای مادرم بود .سپس برای خودم منزل تهیه کردم .تمام وسایل زندگی را نیز با خود آوردم.
فکر میکنید بچههای دیگران کجا هستند؟ متأسفانه بچههای خیلی از ماها برنگشتند.
ما نسلی بودیم که در شرایط سخت زندگی کردیم و بزرگ شدیم و به این نامالیمات و سختیها عادت داشتیم اما نسل بعدی ما این تحمل را ندارند و وقتی شرایط را
مناسب نمیبینند خوب برنمیگردند.
به عقیده من استاد نباید بخل بورزد ،باید همه اطالعات را در اختیار همکار جوان خود بگذارد تا اینکه شاگرد با نیروی جوانی و وقت کافی و ذهن آماده به آن اضافه کند
و اینکه علم پیشرفت کند.
خیلی خاصی منتقل میشود؛ یا باید دوران کودکی باشد و در تماس دائم و خیلی نزدیک ممکن است منتقل شود
شروع ساخت بیمارستان دکتر چمران سال  13 53بود و درسال  13 56افتتاح شد که در آن زمان جدیدترین بیمارستانی بود که کالرکدینگ هم داشت مث ً
ال رنگ قرمز را
دنبال میکردی تا به آزمایشگاه میرسیدی و ...این بیمارستان با شروع جنگ ایران و عراق خدمات بسیار ارزندهای به مجروحان جنگ کرده است.

خدمتونیازبرایماصلبود

دیدگاه

سپید:چرا مردم اینقدر از جذام میترسند؟ یک وحشت تاریخی نسبت به این
بیماری وجود دارد؟
به نظر من فقط ناآگاهی است .من هفتهها در مرکز جذامیان تبریز خوابیدم و با آنها زندگی
کردهام 96 .درصد مردم بهطور طبیعی نسبت به جذام مقاوم هستند و فقط  4درصد در
معرض این میکروب هستند .میکروبی که خیلی شبیه سل است.
بعد در تهران با سازمان جذام که در خیابان ولیعصر بود شروع به همکاری کردم آن
موقع در ایران 35هزار جذامی داشتیم.
سازمان جذام قبل از انقالب هم فعال بود .بعد از انقالب آن ساختمان را صاحبش پس
گرفت و مرکز جذام ،دیگر مکانی نداشت .آن زمان من تنها متخصص پوستی بودم که از
امریکا برگشته بودم و زعمای قوم و سیاسیون من را کمابیش میشناختند .من زمینههای
مذهبی هم داشتم و قبل از انقالب مدتی هم رییس انجمن اسالمی پزشکان بودم .رفتم
پیش شهید آیتاهلل بهشتی و گفتم داستان این مرکز چیست و وسایلش را ریختهاند در
خیابان .ایشان گفتند یکخانه مصادرهای داریم و در همین مکان یک اتاق اینجا را به
ما دادند تا اسناد و مدارک را بتوانیم یکجا جمع کنیم .ساختمان فعلی از باشگاه ایران
جوان مصادره شده بود که آمدیم در همین مکان فعلی در خیابان طالقانی ،من آن موقع
رئیس مرکز نبودم و فقط همکاری میکردم تا جایی که جذام تحت کنترل درآمد .این
مرکز هم مصادرهای بود و من میگفتم اینجا نمیشود نماز خواند و باید صاحب این
ملک را پیدا کنم .ساختمان به دادگاه انقالب بدهی هم داشت که صاحبش را پیدا کردیم
و چون ساختمان را برای دانشگاه خریداری کردیم بدهی هم بخشیده شد.
سپید :به چه قیمتی؟
حدود  90میلیون تومان برای دانشگاه خریداری شد به شرطی که  300متر اول خیابان
در اختیار صاحبش باشد .این  300متر دو سه دست گشت و آخر کار حدود دو سال
پیش آن را به قیمت  600میلیون تومان قیمتگذاری کردند اما تا مبلغ آن فراهم شود
خبر آمد که ساختمان فروختهشده و قرار است آن را بسازند ما هم مقاومت کردیم و
نهایتا آن را از سپاه به قیمت  900میلیون تومان خریداری کردیم و کار را شروع کردیم
تا این مرکز تحقیقات قدمبهقدم ساخته شد و با چه سختیهایی آن را تجهیز کردیم.
سپید :شما  30سال نظامی بودید ،چطور شد به ساختن بیمارستان دکتر چمران رسیدید؟
من وقتی به ایران برگشتم هنوز در ارتش بودم که اسم آن صنایع نظامی بود .یک روز یکی
از تیمسارها من را صدا کرد و گفت رفتی آمریکا چه یاد گرفتی؟ گفتم بیمارستانسازی.
گفت :شوخی میکنی؟ مگر تخصصت پوست نیست؟ گفتم شوخی نمیکنم .در آن زمان
کارکنان صنایع نظامی که «افزارمند» نامیده میشدند بیمارستانی برای مراجعه نداشتند.
آن زمان دو نوع بیمارستان بیشتر نبود یکی نظامی و یکی بهداری .افزارمندان وقتی به
بیمارستانهای نظامی مراجعه میکنند به آنها میگویند شما که نظامی نیستید (چون
لباس نظامی نمیپوشیدند) وقتی به بیمارستان وزارت بهداری مراجعه میکنند به آنها
گفته میشود شما باید به بیمارستان نظامی مراجعه کنید .به همین دلیل ساخت یک
بیمارستان برای آنها الزم است .گفت بلدی بیمارستان بسازی؟ گفتم بله .گفت نقشه را
آماده کن .شروع ساخت بیمارستان دکتر چمران سال  13 53بود و درسال  13 56افتتاح
شد که در آن زمان جدیدترین بیمارستانی بود که کالرکدینگ هم داشت مث ً
ال رنگ قرمز
را دنبال میکردی تا به آزمایشگاه میرسیدی و ...این بیمارستان با شروع جنگ ایران و
عراق خدمات بسیار ارزندهای به مجروحان جنگ کرده است.
سپید :در حال حاضر شایعترین بیماری پوستی چیست؟
شایعترین بیماری پوستی آکنه است 90 .درصد افراد دچار آکنه میشوند و بعد اگزماها
هستند.
البته در مرکز ما بیشترین توجه بعدازاینکه جذام کنترل شد روی سالک متوجه است
که در کل دنیا قادر به کنترلش نیستند و هرساله به دالیل مختلف در حال پیشرفت
است و سالهاست که روی واکسن سالک کار میکنیم و همکاریهایی نیز با WHO
داشتیم .ما روی ایمونولوژی سالک در حال تحقیق هستیم که چرا برخی زود و برخی
دیر خوب میشوند.
سپید :آخرین آمار جذام در ایران چقدر است؟
سالیانه  15نفر ایرانی و  3نفر مهاجر افغانی در کشور
به جذام مبتال هستند .هدف این است که آمار صفر
شود ،بنابراین باید در مراحل اولیه ،بیماران را شناسایی
و درمان کرد که سرایت نکند .در جذام تشخیص
بسیار مهم است به همین دلیل برای دستیاران
پوست دوره آموزش اجباری داریم و برای کارشناسان
آزمایشگاه و پزشکان کل کشور که آموزش الزم را
ببینند تا در مرحله اول بیماری را تشخیص دهند.
همینطور با همکاری دانشکده مجازی
بسته آموزشی آنالین طراحی کردیم
که در اختیار همگان قرار گیرد.
درمان بیماری جذام ساده است و
بیمار  6ماه تا یک سال دارو مصرف
میکند و خوب میشود ولی اگر
دیر تشخیص داده شود معلولیتی
که بهجا میگذارد جبرانشدنی
نیست هدف ما این است که زود
تشخیص داده شود و بیماری به
صفر برسد.
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مرتضی مهرزاد :تا قبل از اینکه والیبالیست شوم خانه نشین بودم

مسلمان :ان شاا ...منصوریان جمعه به پرسپولیس میبازد

او حاال یک چهره بین المللی شده است.حاال همه دنیا او را میشناسند.چهرهای که تا همین چند
سال پیش فقط در خانه مینشست .والیبالیست بلندقامت تیم ملی ایران گفت حضور در تیم ملی فرصتی
شد تا از خانه نشینی بیرون بیایم .ملی پوش والیبال نشسته پس از پیروزی برابر بوسنی وهرزگوین گفت:
«توجه به من مهم نیست چون ما یک تیم هستیم و عملکرد تیم ایران اهمیت دارد.مسابقه خوبی برابر
بوسنی داشتیم و با هماهنگی تیمی توانستیم پیروز میدان باشیم .عملکرد تیم مهم است و هدف ما نیز
شکست رقبا و کسب عنوان قهرمانی است ».ملی پوش بلند قامت والیبال نشسته پارالمپیک را برای معلوالن
بزرگترین رویداد ورزشی دانست و گفت« :خوشحالم که در نخستین بازی خود در پارالمپیک حضور
خوبی دارم و تمام تالشم را برای کسب بهترین مقام میکنم ».او در ادامه گفت« :تا سال  2008والیبال
بازی نمیکردم و به دلیل قد بلندم نمیتوانستم از منزل بیرون بیایم اما بعد از پارالمپیک لندن و رفتن به یک
برنامه تلویزیونی تصمیم گرفتم در رشته والیبال نشسته فعالیت کنم.حاال دنیای من تغییر کرده است و با آن
آدم چند سال پیش خیلی فرق میکنم.حاال من عضوتیم ملی کشورم هستم و این برای من افتخار است».

خبر
منصوریان در دربی ببازد،

دراگان میآید

حرفهایی که درباره برکناری علیرضا
منصوریان در صورت باخت در دربی به
گوش میرسد دیگر شایعه نیستند .موضوع
کامال جدی است .تساوی استقالل در برابر
ماشینسازی اصال با وعدههای منصوریان
قبل از این بازی جور در نمیآمد .منصوریان
وعده یک استقالل متحول شده را داده بود.
اما سانترهای خسرو حیدری همان چیزی
بود که سالهاست در استقالل میبینیم.
مدیران استقالل که اصال فکر تساوی با
ماشینسازی را نمیکردند حاال دیگر کاسه
صبرشان لبریز شده.سابقه نداشت استقالل
در یک فصل بدون برد به دربی برسد .اما
منصوریان این کار را کرد .مدیران استقالل
البته خیلی وقت بود دست به کار شده
بودند .فقط رویشان نمیشد اینقدر زود
از منصوریان عبور کنند .وگرنه پروژه خیلی
وقت است کلید خورده است .پروژه آمدن
دراگان اسکوچیچ به استقالل .دراگان مدتی
است به عنوان یکی از کاندیدهای هدایت
استقالل معرفی میشود که این اتفاق هر
بار به دلیلی نیفتاده است .این بار اما ماجرا
فرق دارد .او خیلی به نیمکت استقالل
نزدیک شده و فقط نباختن استقالل
در دربی آمدنش را به تاخیر میاندازد.
دراگان البته تنها نمیآید .او با خودش
یک سورپرایز هم میآورد .سورپرایزی به
نام «سروش رفیعی» .وعده آمدن رفیعی به
استقالل احتماال دلیلی جز دلیل فنی هم
دارد .آمدن رفیعی باعث میشود آن دسته
از هواداران استقالل که مخالف برکناری
منصوریان هستند با این موضوع راحتتر
کنار بیایند .این را هم در نظر داشته باشید
که آمدن رفیعی به استقالل به معنی ناکامی
پرسپولیس در جذب او هم هست .یعنی
یک تیر و دو نشان .البته باز هم بحث مهمتر
در حال حاضر منصوریان است .این که
حمایتهای کالمی مدیران استقالل فقط
در حد کالم میماند قطعا درس بزرگی
برای او خواهد بود .سرنوشت منصوریان
در استقالل به تار مویی بند است .تار
مویی به نام «دربی .» 83

فغانی داور بازی پرسپولیس و

استقالل شد

علیرضا فغانی به عنوان داور بازی
پرسپولیس و استقالل در هفته ششم
لیگ برتر انتخاب شد.فدراسیون فوتبال
تیم داوری بازی پرسپولیس  -استقالل را
معرفی کرد .بر این اساس علیرضا فغانی
قضاوت این بازی را بر عهده دارد .منصوری
و سخندان هم کمکهای فغانی در این بازی
هستند .این سه داور ایرانی چندی پیش
دیدار فینال مسابقات المپیک را قضاوت
کرده بودند.

به اعتقاد خیلیها بزرگترین خطری که پرسپولیس را در بازی روز جمعه با استقالل تهدید میکند ،غرور
است.غرور ناشی از چند پیروزی در دربیهای اخیر و نباختن به استقالل .اما نظر محسن مسلمان به عنوان کسی که
در دربی گل هم زده است در این باره جالب است.مسلمان میگوید« :این حرف کامال غیرمنطقی است .ما از فصل
گذشته تا به حال که حدود  ۳۴-۳۵هفته میشود تنها یک بازی را باختهایم و اگر قرار به مغرور شدن بود ،باید زودتر
از اینها مغرور میشدیم .خدا را شکر بچه های تیم به شرایط حساسی که داریم کامال واقف هستند و میدانند که
باید برای کسب نتیجه همه تالشمان را بکنیم .خوشبختانه بازیکنان پرسپولیس به درجهای از حرفهایگری رسیدهاند
که دچار غرور نشوند و در همه بازیها بدون توجه به نام و شرایط حریف برای برد تالش کنند .در این دربی هم
شرایط همین طور است و ما برای بردن به زمین میرویم».اما نظر مسلمان درباره اینکه علیرضا منصوریان در لباس
مربیگری در چند سال اخیر به پرسپولیس نباخته است« :انشاءا ...این جمعه میبازد! اگر استقاللیها این را میگویند
ما هم برانکویی را روی نیمکت داریم که تا به حال در قامت سرمربیگری پرسپولیس به استقالل نباخته است و شرایط
برای هر دو تیم در این مورد هم برابر است».

المپیک

نتایج طالیی کاروان پارالمپیک ایران در روز پنجم بازیهای ریو 2016

رکورد شکنی در دوومیدانی  ،انتقام گیری در والیبال

فوتبال هفت نفره در نیمه نهایی

تیم ملی فوتبال هفت نفره با شکست هلند
مقتدرانه به نیمه نهایی پارالمپیک صعود کرد .تیم
ملی فوتبال هفت نفره در آخرین دیدار خود در
مرحلهگروهیپارالمپیک،۲۰۱۶بهمصافهلند
رفت و در یک بازی برتر با نتیجه دو بر صفر
به پیروزی رسید.هاشم رستگاری ( )۹و فرزاد
مهری ( )۱۸گلهای ایران را در این بازی به ثمر
رساندند .در این دیدار تیم ملی با ترکیب بابک
صفری ،هاشم رستگاری ،حسن صفری ،صادق
حسنی ،فرزاد مهری ،جاسم بخشی (جمالی) و
محمد خراط به میدان رفت.ملیپوشان در این
بازی به طور کامل توپ و میدان را در اختیار
داشتند و عالوه بر زدن دو گل چندین موقعیت
دیگر را هم از دست دادند .تیم ملی با این پیروزی
 ۹امتیازی شد تا با سه برد متوالی صدرنشین
گروه  Bشده به مرحله نیمه نهایی صعود کند.
حریف ایران در مرحله بعد امروز در بازی دو
تیم برزیل و اوکراین مشخص میشود.

آتش سوزی در استادیوم

کاریوکای ریو

روز دوشنبه روز به یادماندنی کاروان پارالمپیک
ایران بود.روزی که محمد خالوندی و مجید حیدری
مدال طال گرفتند و والیبال نشسته هم توانست در
یک دیدار انتقامی و فینال زودرس رقیب دیرینه
خود تیم بوسنی وهرزگوین را شکست بدهد .در
روز پنج این بازیها دو پرتابگر نیزه ایران در کالس
 F57بازیهای پارالمپیک  2016ریو موفق به کسب
مدال های طال و نقره شدند .مسابقات پرتاب نیزه
کالس  F۵۷بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی
در ورزشگاه المپیک شهر ریودوژانیرو برگزار شد
و محمد خالوندی و عبدا ...حیدری به نمایندگی
از ایران با  ۱۲ورزشکار دیگر به رقابت پرداختند.
محمد خالوندی درپرتاب اول خود نیزه را ۴۵/۲۶
متر و در تالش دوم  ۴۵/۶۳متر پرتاب کرد تا رکورد
جهان را به نام خود ثبت کند .او در پرتابهای
سوم و چهارم به ترتیب نیزه را  ۴۳/۸۹متر و ۴۴/۲۴
متر پرتاب کرد و در پرتاب پنجم با ثبت رکورد
 ۴۵/۸۵متر توانست برای بار دوم رکورد جهان را

جابهجا کند.این پایان کار خالوندی نبود ،چرا که
او در تالش ششم خود یکبار دیگر رکورد جهان
را شکست و نیزه را  ۴۶/۱۲متر پرتاب کرد.بدین
ترتیب خالوندی توانست باالتر از سایر ورزشکاران
این رقابت به مقام قهرمانی برسد و سومین طالی
کاروان پارالمپیک کشورمان در بازی های ۲۰۱۶
ریو را به نام خود ثبت کند.دیگر ورزشکار ایرانی
در این رقابت محمد حیدری بود که او نیز عملکرد
موفقیتآمیزی داشت و توانست به مقام نقره دست
پیدا کند.حیدری در پرتاب های اول ،دوم و سوم به
ترتیب رکوردهای  ۴۲/۰۳متر ۴۳/۷۷ ،متر و ۴۰/۸۲
متر را به ثبت رساند .او در پرتاب های چهارم و پنجم
مرتکب خطا شد و در تالش ششم نیز نیزه را ۴۱/۹۱
متر پرتاب کرد و با ثبت بهترین رکوردش که همان
 ۴۳.۷۷متر بود ،ضمن ارتقای رکورد شخصیاش،
صاحب مدال نقره شد و هشتمین مدالآور کاروان
«منا» در پارالمپیک ریو لقب گرفت.اما از سوی دیگر
ودر سالن والیبال بازیهای پارالمپیک تیم والیبال

نشسته مردان ایران با ارائه یک نمایش بینقص
موفق شد از سد قهرمان پارالمپیک  ۲۰۱۲لندن
بگذرد.تیم ملی والیبال نشسته ایران که در بازی
نخست خود موفق شده بود با نتیجه سه بر صفر
از سد چین بگذرد دوشنبه شب در دومین دیدار
خود که در «ریو سنترو» برگزار شد .همین نتیجه
را مقابل بوسنی و هرزگوین تکرار کرد .تیم والیبال
نشسته ایران ست نخست را مقتدرانه و با نتیجه
 ۲۵بر  ۱۷ظرف  ۱۹دقیقه بوسنی را برد .بوسنی در
ست دوم نمایش بهتری از خود نشان داد ضمن
اینکه ضریب اشتباهات بازیکنان ایران هم باال رفته
بود با این حال این مردان هادی رضایی بودند که
در نهایت با نتیجه  ۲۵بر  ۲۲در این ست به برتری
رسیدند .در ست سوم و پایانی تیم ایران در ادامه
بازی خوب خود موفق شد با حساب  ۲۵بر ۱۷
مقابل بوسنی به برتری برسد .استفاده متناوب از
مرتضی مهرزاد در ترکیب تیم در نوع خود جالب
توجه بود واو با حضور خود روند حرکتی تیم

ایران را بهبود میبخشید.تیم ایران در پارالمپیک
لندن در دور مقدماتی با نتیجه سه بر یک از سد
بوسنی و هرزگوین گذشت اما در دیدار پایانی
با همین نتیجه مقابل حریف اروپایی خود تن به
شکست داد تا از کسب ششمین طالی بازی های
پارالمپیکبازبماند.
ایران که صعود خود را به مرحله نیمه نهایی قطعی
کردهامروزدرآخریندیدارمرحلهگروهیبااوکراین
دیدار خواهد کرد .اوکراین در بازی نخست خود
با نتیجه سه بر صفر به بوسنی باخته اما در بازی
دوم با حساب سه بر دو از سد چین گذشته است.
مدالهای ایران تا روز پنجم:
طال :ساره جوانمردی (تیراندازی بانوان) ،مجید
فرزین(وزنهبرداری)ومحمدخالوندی(پرتابنیزه)
نقره:سامانپاکباز(پرتابوزنه)،علیرضاقلعهناصری
(پرتاب دیسک) ،نعمتی و رنجبر (میکس ریکرو
تیمی) ،سجاد محمدیان (پرتاب وزنه) و عبدا...
حیدری (پرتاب نیزه)

:AFCاسپانیا برای ایران خیلی بزرگ بود
تیمملیفوتسالایرانشروعضعیفیدررقابتهای
جام جهانی کلمبیا داشت و در اولین دیدار با نتیجه
پر گل پنج بر یک مغلوب اسپانیا شد.سایت AFC
درگزارشیبعدازشکستسنگینتیمملیفوتسال
ایران نوشت« :تیم ملی فوتسال اسپانیا نشان داد
برای ایران خیلی قدرتمند است .قهرمان دو دوره
جام جهانی موفق شد با برتری پنج بر یک ثابت
کند برای قهرمانی به کلمبیا آمده است .الروخا
شروع خوبی داشت و در همان اوایل مسابقه به
گل رسید و درهمان نیمه نخست نیز با برتری
سه بر صفر کار را برای ایران سخت کرد».این

سایت درادامه نوشت« :تابلوی نتایج نتوانست
به درستی حقیقت مسابقه را نشان دهد زیرا
فاصله دو تیم تا این اندازه نبود اما قهرمان اروپا
با فرصت طلبی بازیکنانش توانست به بهترین
نحو ممکن از موقعیتهای خود استفاده کند .این
در حالی بود که تی مملی فوتسال ایران نتوانست
موقعیتهای زیاد خود را در نیمه نخست تبدیل
ی را نیز
به گل کند .آنها همچنین دو ضربه پنالت 
در این نیمه از دست دادند .البته از نقش پاکو
سدانو ،دروازهبان اسپانیا نیز در خلق این نتیجه
نمیتوان گذشت؛ جایی که او چندین موقعیت

خوب ایران را مهار کرد ».محمد ناظم الشریعه
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران هم بعد از باخت
تیمش در این بازی گفت «:یکی از دالیل اصلی
باخت مقابل اسپانیا اشتباههای فردی است و
اگر تیم ملی دیدارهای دوستانه بهتری را برگزار
میکرد این نتیجه رقم نمیخورد.همه دیدند که ما
در چه شرایطی قرارداشتیم .بحث فنی به کنار ،ما
روی اشتباههای فردی گل خوردیم .طراحیهای
تاکتیکی ما خوب بود و موقعیتهای بسیاری
را خلق کردیم .وقتی تیمی موقعیتهای زیادی
نصیبش شود یعنی خوب بازی کرده است ،اما

وقتی استفاده نمیکند دلیلش دور بودن از شرایط
بازی است».سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در
ادامه گفت «:ما پیش از جام جهانی بازی سنگین
و خوبی را انجام ندادیم .اگر دیدارهای تدارکاتی
بهتری داشتیم مطمئن باشید که این شرایط پیش
نمیآمد .ضمن این که فرصتهایی که ما از
دست دادیم بیشتر از موقعیتهایی بود که اسپانیا
به دست آورد .ب ه هر حال من از این عملکرد
راضی نیستم .بازیکنانم تالش خودشان را کردند،
اما خوب نبود .آن نکاتی که تذکر داده بودیم و
تمرین کرده بودیم اجرا نشد و این بد است».

برخورد یک بالون با سقف استادیوم کاریوکای
سه در ریو باعث آتش سوزی خفیفی شد و
مشکل نشست آب ایجاد کرد.ماریا آندرادا،
مسئول روابط عمومی ریو  2016اعالم کرد که
این بالون احتماال مربوط به یکی از مراسمهای
سنتی برزیل بوده است.هیچ کسی در این حادثه
آسیبیندیدهاستوپلیسدرحالبررسیمساله
است .آندرادا در این باره گفت« :ما آتش نشانان
را خبر کردیم تا آتش را مهار کنند .در این حادثه
آب از سقف استادیوم به زمین بازی نشت
کرد .ما مطمئن شدیم که سالن برای مسابقات
پارالمپیک آماده است .آتش نشانان اعالم کردند
که استادیوم  100درصد امن است .البته ما باید
فرش داخل زمین را عوض کنیم ».ماه گذشته
نیز در پیست دوچرخهسواری کوهستان آتش
سوزی شده بود که باعث شد تمرینها در این
منطقه لغو شود.

مدارک جدید درباره فساد در

فروش بلیت بازیهای المپیک

ایمیلهای به دست آمده توسط پلیس نشان داده
است که پاتریک هایکی متهم به انجام فساد
در زمینه فروش بلیتهای بازیهای المپیک
با مسئوالن  IOCمکاتبه داشته است .پاتریک
هایکی که رییس کمیت ه المپیک اروپا و عضو
هیات اجرایی  IOCاست ،ماه گذشته دستگیر
شد .او به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین مربوط
به فروش بلیت بازیها متهم شناخته شد.کوین
مالون ،هموطن هایکی و رییس شرکت THG
نیز یکی دیگر از کسانی است که متهم به تخلف
در این زمینه است .با وجود این که  THGدر
المپیک های لندن  2012و سوچی  2014بلیت
فروخته است ،برای المپیک 2016انتخاب نشده
بود و حق فروش بلیت را نداشت.
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برای آزمون آماده شوید«»99

کـامراناحمـدی
 53مرد  75سالهای با درد قفسه سينه به اورژانس مراجعه
ميكند BP = 120/70 mmHg .دارد و در
الكتروكارديوگرافيST-Elevation ،در ليدهايV1-V4مشهود
است .پس از تجويز نيتروگليسرين زير زباني ،بيمار دچار هيپوتانسيون
شديد و كاهش سطح هوشياري ميشود .بهترين درمان كدام است؟
(آزمون دستیاری )95
الف) اپينفرين وريدي
ب) آتروپين وريدي
ج) سرم نرمال سالين
د) انفوزيون دوپامين
پاسخ :ب
 توضیح :يك واكنش دارويي ايديوسنكراتيك كه معموال
در صورت استفاده از نيتراتها ايجاد ميشود ،كاهش شديد و
ناگهاني فشارخون است كه معموال با تجويز سريع آتروپين داخل
وريدي قابل برگشت است.
 18 54در مورد امواج  Qدر نوار قلب بيماران مبتال به
سكته قلبي ،كدام گزينه صحيحتر است؟ (آزمون دستیاری
)95
الف) عليرغم ايجاد  Qممكن است انفاركت ترانسمورال نباشد.
ب) وجود كولترال ،احتمال ايجاد موج  Qرا افزايش ميدهد.
ج) در Non-ST-Elevation Myocardial Infarction
ايجاد نميشوند.
د) امواج  Qپس از تشكيل بدون تغيير ميمانند.
پاسخ :الف
 توضیح:
الكتروكارديوگرام :طي بخش ابتدايي مرحله حاد  ،MIانسداد
كامل يك شريان اپيكاردي ،باعث باال رفتن قطعه  STميشود.
بيشتر بيماراني كه در ابتدا ،قطعه  STدر آنها باال است ،روي
 ECGآنها ،در نهايت امواج  Qتشكيل ميشود .اندازه امواج Q
متغير است و حتي ميتواند به صورت گذرا ظاهر شوند .بخش
كوچكي از بيماراني كه در ابتدا قطعه  STآنها باال ميرود ،امواج
 Qتشكيل نميدهند.
عدم تشكيل موج  :Qدر  3حالت ،امكانپذير است1 :ـ زماني
كه ترومبوز مسدودكننده ،رگ را به طور كامل درگير نميكند،
2ـ انسداد گذرا و موقتي باشد3 ،ـ در صورتي كه يك شبكه غني
عروق كولترال وجود داشته باشد.
 نكته :در بين بيماراني كه در آنها باال رفتن قطعه  STوجود
ندارد ،اگر ماركرهاي نكروز قلبي در سرم بدست آيند و موج Q
ايجاد نشود ،نهايتا تشخيص  NQMIبرايشان مطرح ميشود.
 نكته :امروزه واژههاي انفاركتوس حاد همراه با موج Q
) (Q-wave MIو انفاركتوس حاد بدون موج Q (Non-
) ،Q-wave MIبه ترتيب به جاي واژههاي انفاركتوس حاد
ترانسمورال و انفاركتوس حاد غير ترانسمورال به كار ميروند.
 توجه :مطالعات اخير به كمك  MRIنشان داده كه ايجاد
موج  Qدر  ECGبيشتر به وسعت بافت دچار انفاركتوس بستگي
دارد تا ترانس مورال بودن .MI
 55مرد  60سالهای با سابقه فشار خون ،با شكايت از درد
قفسهسينه مراجعه کرده است .در معاينه BP = 140/80
 mmHgدارد .ريهها در سمع پاك هستند .در  ECGريتم فالتر
دهليزي با  HR = 140و باال رفتن قطعه  STدر ليدهاي تحتاني
مشهود است .كدام درمان مناسبتر است؟ (آزمون دستیاری )95
الف) آدنوزين وريدي
ب) انفوزيون آميودارون
ج) وراپاميل وريدي
د) كارديوورژن الكتريكي
پاسخ :د
 توضیح :فلوتر دهلیزی
هنگامي كه فلوتر دهليزي با اختالل هموديناميك يا آنژين قلبي
همراه باشد ،سريعا بايد كارديوورژن صورت پذيرد .شوكهاي نسبتا
كم انرژي (كمتر از  50ژول) در اغلب موراد مؤثر هستند .وقتي
هموديناميك بيمار  Stableباشد ،تمركز بايد روي كنترل ضربان
قلب (جهت كاهش ريسك كارديوميوپاتي ناشي از تاكيكاردي)
و درمان ضدانعقادي (جهت كاهش ريسك  Strokeمغزي) باشد.
اگر بيمار همچنان عالمتدار باشد ،تالش براي كنترل ريتم از
طريق دارو يا قطع تاكيكاردي به وسيله كاتتر انديكاسيون دارد.
 نكتهاي بسيار مهم :داروهاي انتخابي در فلوتر ،داروهاي
ضدآريتمي كالس ( IAكينيدين ،پروكائينآميد و ديزوپيراميد) است.
قبل از استفاده از داروهاي كالس  IAبايد در ابتدا سرعت بطني به
وسيله ديگوكسين ،بتابلوكرها يا كلسيم بلوكرها كنترل شده است.

بررسی تشریحی سواالت داخلی
 56خانم  60سالهای با سابقه آرتريت روماتوئيد از 10
سال قبل تحت درمان كالسيك بوده و عالئم مفصلي
عمدهاي نداشته است .وي از دو روز قبل دچار آرتريت شديد
زانوي راست شده و با كمك به اورژانس آورده شده است .در
معاينه تورم ،قرمزي و تندرنس و محدوديت شديد حركات اكتيو
و پاسيو مفصل مبتال دارد .كدام اقدام مناسبتر است؟ (آزمون
دستیاری )95
الف) افزايش دوز پردنيزولون خوراكي و ارجاع به پزشك معالج
ب) افزايش دوز ناپروكسن و تجويز متيلپردنيزولون عضالني
و ترخيص
ج) آسپيراسيون مفصلي ،انجام شمارش سلولي و رنگآميزي
گرم و كشت
د) آسپيراسيون مفصل زانو و تزريق تريامسينولون داخل مفصلي
و ترخيص
پاسخ :ج
 توضیح :آرتريت باكتريايي حاد (آرتريت سپتيك)
آرتريت روماتوئيد شايعترين بيماري زمينهاي براي آرتريت سپتيك
است .عامل ايجادكننده آرتريت عفوني در اين بيماران در اغلب
اوقات استافيلوكوك اورئوس است.
مفاصل شايع درگير :در  90درصد موارد فقط يك مفصل درگير
ميشود .زانو شايعترين مفصل گرفتار است .با شيوع كمتر هيپ
و با شيوع خيلي كمتر شانه و مچ دست و آرنج درگير هستند.
تظاهرات باليني :درد يكنواخت متوسط تا شديد در اطراف مفصل،
افيوژن ،اسپاسم عضالني و كاهش  Range of motionمفصل
از تظاهرات آرتريت سپتيك هستند .تب بيماران بين – 38/9
 38/3درجه سانتيگراد و گاهي باالتر است ولي گاهي به ويژه
در مبتاليان به آرتريت روماتوئيد ،نارسايي كليه ،نارسايي كبد
و افرادي كه با داروهاي سركوب كننده ايمني درمان ميشوند،
تب ممكن است وجود نداشته باشد.
تشخيص :آسپيراسيون و بررسي مايع سينوويال هميشه در
مونوآرتريت حاد يا هنگامي كه به آرتروپاتيهاي عفوني يا ناشي
از كريستال مشكوك باشيم ،انديكاسيون دارد .قبل از مصرف
آنتيبيوتيكها بايد نمونههايي از خون محيطي و مايع سينوويال
گرفته شود .اسمير رنگآميزي شده به روش گرم ،تعداد زيادي
نوتروفيل را نشان ميدهد .كشت مايع سينوويال در بيشتر از 90
درصد موارد مثبت است.
درمان :درمان اوليه شامل آنتيبيوتيكوريدي باكتريوسيدال است
كه معموال از سفوتاكيسم (يك گرم هر  8ساعت) يا سفترياكسون
( 1-2گرم در هر  24ساعت) استفاده ميشود .در افرادي كه در
اسمير آنها هيچ ارگانيسمي كشف نشده ،از اين روش استفاده
ميكنيم .اگر در اسمير بيماران ،كوكسي گرم مثبت وجود داشت،
از وانكومايسين وريدي (يك گرم هر  12ساعت) استفاده ميشود.
 57مرد  65سالهای به دليل كمردرد مداوم و مبهم ناحيه
پشت از سه ماه قبل مراجعه كرده است .درد با استراحت
بهتر نميشود و به جايي تير نميكشد .درد شبانه ،خواب بيمار
را مختل كرده است .در معاينه ستون فقرات محدوديت حركت
در تمام جهات و تندرنس در دق وجود دارد .محتملترين تشخيص
كدام است؟ (آزمون دستیاری )95
الف) هرني ديسك
ب) متاستاز به مهره
ج) اسپونديلو آرتروپاتي
د) تنگي كانال نخاعي
پاسخ :ب
 توضیح :كمردرد شايعترين عالمت نورولوژيك در بيماران
مبتال به كانسرهاي سيستميك بوده و در  20درصد از بيماران،
عالمتي است كه بيمار با آن تظاهر پيدا ميكند .علت كمردرد
معموال متاستاز به تنه مهره است اما ميتواند در اثر گسترش
كانسر از راه سوراخ بين مهرهاي (به خصوص در لنفوم) يا در
اثر مننژيت كارسينوماتو نيز ايجاد شود.
نکته :كمردرد حاصل از سرطانهاي سيستميك ثابت

و مبهم بوده ،با استراحت برطرف نميشود و شبها شديدتر
ميشود ،در حالي كه كمردردي كه منشا مكانيكي دارد غالبا با
استراحت بهبود مييابد.
 توجه :درد كمري ناشي از ستون مهره استخواني معموال با
لمس يا دق زوائد خاري مهرههاي درگير بوجود ميآيد.

 58خانمی مبتال به لوپوس با آمبولي ريه مراجعه كرده است.
سابقه دو نوبت سقط در هفته  12حاملگي داشته است.
در بررسي قلبي وژتاسيون روي دريچه ميترال گزارش شده است.
عالئم با كداميك از اتوآنتيباديهاي زير بيشتر قابل توجيه است؟
(آزمون دستیاری )95
الف) Anti - Ro
ب) Anti - Cardiolipin
ج) Anti – ds DNA
د) Anti – Platelet Ab
پاسخ :ب
 توضیح :سندرم آنتيبادي ضد فسفوليپيد
يافتههاي اصلي سندرم آنتيبادي ضدفسفوليپيد عبارتند از:
 -1ترومبوزهاي شرياني و وريدي -2 ،سقطهاي مكرر و راجعه
به ويژه بعد از هفته دهم حاملگي -3 ،ترومبوسيتوپني خفيف با
تعداد پالكت باالي  -4 ،50000ليودو رتيكوالريس يك يافته مهم
تشخيصي است -5،ساير تظاهرات سندرم آنتيبادي ضدفسفوليپيد
عبارتند از :ترومبوسيتوپني خفيف با تعداد پالكت باالتر از ،50000
آنميهموليتيك،ليودورتيكوالريس،زخمپا،گانگرن،ترومبوفلبيت،
انفاركتهاي چين ناخن ،نكروز پوستي و پورپوراي نكروزان.
يافتههاي آزمايشگاهي :آنتيباديهاي اصلي در سندرم آنتيبادي
ضدفسفوليپيدعبارتنداز:الف)لوپوسآنتيكوآگوالن(،)LACب)
آنتي كارديوليپين ( ،)aCLج) بتا دو گليكوپروتئين ).I (β2-GPI
درمان :اساس درمان استفاده از داروهاي آنتيكوآگوالن (هپارين و
وارفارين) است كه در دوران حاملگي هپارين داروي انتخابي است.
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بيماري به دنبال پونكسيون كمري دچار ناتواني در
ايستادن و راه رفتن و بياختياري ادرار شده است .در
معاينه رفلكسهاي اندام تحتاني از بين رفته و بيحسي ناحيه
پرينه وجود دارد .نامبرده تحت درمان با وارفارين بوده و اكيموز
وسيع ناحيه ران و بازوها دارد INR= 6 .گزارش شده است.
محتملترين تشخيص چيست؟ (آزمون دستیاری )95
الف) گيلنباره
ب) سندرم كونوس مدوالريس
ج) ميليت ترانسورس
د) سندرم دم اسب
پاسخ :د
 توضیح :سندرم دم اسب ()Cauda Equina Syndrome
سندرم دم اسب ( )CESبا آسيب چند ريشه عصبي لومبوساكرال
در داخل كانال نخاعي ديستال به محل خاتمه نخاع در L1-2
مشخص ميشود .كمردرد ،ضعف ،آرفلكسي (فقدان رفلكسها)
در ساق پاها ،بيحسي زيني ( )Saddleو فقدان عملكرد مثانه
ممكن است ديده شوند .اين اختالل را بايد از اختالالت نخاع
تحتاني مانند سندرم  ،Conus medullarisميليت عرضي حاد
و سندرم گيلنباره ،افتراق داد.
اتيولوژي CES :در بسياري از مواد در اثر پاره شدن ديسك بين
مهرهها در منطقه لومبوساكرال ،شكستگي مهرههاي لومبوساكرال،
هماتوم داخل كانال نخاعي مثال بعد از انجام  LPدر مبتاليان به
اختالالت انعقادي ،تومورهاي فشارنده يا ديگر ضايعات تودهاي،
ايجاد ميشود.
درمان :روشهاي درماني شامل دكمپرسيون (رفع فشار) از راه
جراحي كه گاهي ميتواند جهت حفظ عملكرد حركتي و اسفنكتري
بيمار به صورت اورژانس انجام گيرد يا راديوتراپي جهت تومورهاي
متاستاتيك ،است.
 60خانم  60سالهای به علت پوكي استخوان تحت درمان
با آلندرونات و كلسيم خوراكي است .از يك هفته قبل
دچار گيركردن غذا و درد هنگام خوردن غذا شده است .كاهش
وزن ندارد .آزمايشات طبيعي است .كدام اقدام مناسبتر است؟
(آزمون دستیاری )95
الف) درمان با محلول ليدوكايين
ب) مطالعه مري با باريم
ج) گاستروسكوپي و بيوپسي
د) قطع آلندرونات و كلسيم
پاسخ :الف
توضیح :ازوفاژيت ناشي از خوردن قرص(Pill

)esophagitis
اتيولوژي :داروهاي مختلفي موجب زخم مري میشوند ،به شرطي
كه مدت طوالني در تماس با مخاط مري قرار داشته باشند.
داروهايي كه موجب ازوفاژيت ناشي از قرص ميشوند ،عبارتند
از1 :ـ تتراسيكلينها2 ،ـ تركيبات پتاسيم3 ،ـ ،NSAIDs
4ـ سولفات آهن5 ،ـ آلندرونات (بيسفسفوناتها).
عاليم باليني :اين بيماران با درد اپيگاستر با انتشار به پشت،
ديسفاژي و اودينوفاژي مراجعه ميكنند.
درمان :درمان اين بيماران عالمتي بوده و ليدوكائين موضعي غليظ
در تسكين عاليم مؤثر هستند( .نكته سؤال)
پيشگيري :با نوشيدن مايعات به مقدار كافي (بيشتر از 120 cc
همزمان با مصرف قرص) ميتوان از اين نوع ازوفاژيت پيشگيري
کرد .همچنين اين بيماران نبايد بالفاصله بعد از خوردن دارو،
دراز بكشند.

 61مرد  44سالهای از هشت سال قبل به علت كوليت
اولسروز تحت درمان بوده است .اخيرا دچار ركتوراژي
شده و پزشك وي توصيه به انجام كولونوسكوپي کرده است.
در حين آمادهسازي ،دچار درد شديد شكم ،تب ،اسهال خوني
و دهيدراتاسيون شده است.

PR = 110/min, BP = 90/60 mmHg, Hb = 8 g/
dL, WBC = 15000/mm3, Na = 148 mEq/L, K
= 3.1 mEq/L

محتملترين تشخيص كدام است؟ (آزمون دستیاری )95
الف) كانسر كولون
ب) عفونت باكلستريديوم ديفيسيل
ج) عفونت با سيتومگالوويروس ()CMV
د) مگاكولون توكسيك
پاسخ :د
 توضیح :مگاكولون توكسيك يا پرفوراسيون :مگاكولون
توكسيك با ديالتاسيون واضح روده بزرگ به همراه تب ،درد
شكم ،دهيدراتاسيون ،تاكيكاردي و اسهال خوني تظاهر مييابد
كه ممكن است نياز به جراحي سريع ( )Urgentداشته باشد.
پرفوراسيون در حضور مگاكولون توكسيك يا در بيماراني كه
كوليت فعال دارند ،به ويژه در گروهي كه كورتيكواستروئيد
مصرف ميكنند ،ديده ميشود.

 62مرد  42سالهاي با ضعف ،بيحالي و تب مراجعه كرده
است .در آزمايشات:

AST = 600 U/L, ALT = 850 U/L, ALP = 380 U/L,
T. Bill = 8 & Direct Bili = 4.9 mg/dL

است .اندازهگيري همه موارد زير به تشخيص كمك ميكند ،بجز:
(آزمون دستیاری )95
الف) Anti HCV Ab
ب) Anti HAV IgM
ج) Anti Hbc IgM
د) Anti HEV IgM
پاسخ :د
 توضیح :در بيماران مبتال به هپاتيت حاد بايد  4آزمايش
سرمي زير انجام شود:
الف)  ،HbsAgب)  ،IgM anti - HAVج) IgM anti -
 ،HBCد) .Anti - HCV
 63كولهسيستكتومي پروفيالكتيك در بيمار مبتال به سنگ
كيسه صفرا ،در كدام مورد انديكاسيون بيشتري دارد؟
(آزمون دستیاری )95
الف) سنگ كيسه صفرا با پوليپ يك سانتيمتري
ب) سنگهاي متعدد در كيسه صفرا
ج) سنگ كيسه صفرا در بيمار تاالسمي ماژور
د) سنگ كيسه صفرا در خانم با چاقي شديد
پاسخ :الف
 توضیح :بيماران مبتال به پوليپهاي كيسه صفرا همراه
با سنگهاي صفراوي بايد بدون توجه به اندازه پوليپ تحت
كلهسيستكتومي قرار بگيرند .كلهسيستكتومي همچنين بايد براي
بيماراني كه درد صفراوي يا پانكراتيت دارند ،در نظر گرفته شود.
بيماران مبتال به پوليپ كيسه صفرا كه سايزي بزرگتر از يك سانتيمتر
دارند به دليل ريسك باالي بدخيمي بايد كلهسيستكتومي شوند.
 نکته:پوليپهايكوچكترازيكسانتيمتربايدباراديوگرافيهاي
سريال پيگيري شوند.
 64مرد  55سالهای از حدود يك ماه قبل دچار ديابت
مليتوس شده و تحت درمان با متفورمين قرار دارد.
مناسبترين توصيه براي شروع بررسي از نظر نفروپاتي ديابتي
و فواصل تكرار كدام است؟ (آزمون دستیاری )95
الف)  5سال بعد از شروع بيماري و سپس ساليانه
ب)  5سال بعد از شروع بيماري و سپس هر  6ماه
ج) از زمان تشخيص بيماري و سپس ساليانه
د) از زمان تشخيص بيماري و سپس هر  6ماه
پاسخ :ج
 توضیح :بررسي ميكروآلبومينوري
اندازهگيري ساليانه ميكروآلبومينوري (نسبت آلبومين به كراتينين
در تست ادرار) در مبتاليان به ديابت نوع  1يا  2توصيه ميشود.
اندازهگيري پروتيئن در يك  U/Aروتين نميتواند مقادير
اندك آلبومين (ميكروآلبومينوري) را نشان دهد .غربالگري
ميكروآلبومينوري بايد  5سال بعد از شروع ديابت نوع  1و در
موقع تشخيص ديابت نوع  2انجام گيرد .بدون توجه به نتايج
ميزان دفع پروتئين در ادرار ،بايد  GFRبر پايه كراتينين سرم در
همه بيماران به طور ساليانه اندازهگيري شود.
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تــازهها

چـراغ سـبـز به کـارآزمـایـی
واکـسـن HIV
نتایج به دست آمده از فاز  1و  2مطالعه HIV Vaccine
 Trials Network (HVTN) 100پیشنهاد میکند
پاسخهای ایمنی ایجاد شده به واکسنهای کاندید طراحی
شده برای تطبیق با گونههای  HIVدر گردش در آفریقای
جنوبی ،قوی هستند.
محققان از این که میبینند واکسنهای طراحی شده و تولید
شده اختصاصی برای آفریقای جنوبی ،تمامی انتظارات آنها
را برآورده کرده است.
در بسیاری از موارد ،پیامدهای  ،HVTN 100از
پاسخهای ایمنی دیده شده در  ،RV144کارآزمایی قبلی
واکسن  HIVکه در تایلند انجام شده ،برتری گرفته است.
کارآزمایی  ،RV144که نتایج آن هم در این کنفرانس مطرح
شده ،به گونهای اصالح شده تا برای زیرگروه  clade Cاز
 HIVاختصاصی شود .این زیرگروه از  HIVدر آفریقای
جنوبی گسترده است.
محققان داروی کمکی استفاده شده را با یکی از واکسنها
تغییر دادند تا پاسخهای ایمنی قویتری بگیرند و تقویت
کننده اضافی برای ایجاد پاسخ طوالنیمدت ایجاد کرده
باشند.
در میان شرکت کنندگان غیرآلوده در 185 ،HVTN 100
نفر داوطلب واکسیناسیون و  37نفر نیز پالسبو دریافت کردند.
هدف محققان آن بود که مطمئن شوند داوطلبین واکسن در
افراد غیرآلوده به  HIVایمن بوده و اگر واقعا ایمن باشد،
ایمونوژنسیتی چگونه خواهد بود.
رژیم درمانی از  5تزریق تشکیل میشد .واکسن ALVA-
 HIVدرماه صفر و  ،1واکسن  ALVA-HIVهمراه با
واکسن دوظرفیتی زیرگروه  ،C gp120/MF59در ماههای
 6 ،3و  12تزریق میشد.
محققان دادههای ایمونژنسیتی اولیه را در ماه  6/5بررسی
و نمونه خون را با نمونههای گرفته شده از شرکت کنندگان
کارآزمایی  RV144مقایسه کردند.
تولید آنتیبادیهای خنثی در پاسخ به چندین آنتیژن
کلیدی واکسن در  100درصد شرکت کنندگان در گروه
درمانی دیده شد که در مقایسه با گروه کنترل ،از نظر آماری
معنیدار بود .عالوه براین ،پاسخهای سلولهای  Tدر رژیم
 HVTN 100بهطور قابل توجهی بیشتر از  RV144بوده
است .پاسخ تجمعی به دو ناحیه کلیدی از پوشش HIV (V1
و  ،)V2همگی  80درصد گزارش شدند که بیشتر از حد انتظار
( 63درصد) بوده است.
براساس این نتایج ،محققان انتظار دارند که کارآزمایی
اثربخشی فاز  2b/3واکسن  HVTN 702را در ماه نوامبر
آغاز کنند .در این مرحله ،محققان تصمیم دارند تعداد 5400
مرد و زن  18تا  35سال را که  HIV-negativeبوده و در
معرض خطر ابتال به عفونت  ،HIVوارد این فاز کنند.
شرکت کنندگان ،همگی همان رژیم واکسن HVTN
 100را دریافت خواهند کرد ،اما تا  2سال بعد پیگیری خواهند
شد تا بهترین رژیم درمانی را که یک اثر حفاظتی پایدار ایجاد
خواهد کرد ،دریابند.
HVTN 702یک مطالعه محوری است که میتواند
به استقرار واکسن  HIVتائید شده در آفریقای جنوبی و
درواقع ،نخستین واکسن پیشگیرانه  ،HIVبیانجامد.
منبعMedical News Today :

راهنمای ملی تزریق خون و فرآوردههای آن در مراکز درمانی
رضا امیننژاد
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ،استادیار و عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی قم ،مسوول کارگروه تهیه و تدوین راهنماهای
بالینی کشوری انجمن ،آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران ،عضو
کمیته کشوری ترویج آموزش و تدوین راهنمای ملی تزریق خون و
فرآوردههای آن در مراکز درمانی

تاریخچه استفاده از خون و فرآوردههای آن به قرن هفدهم
میالدی باز میگردد ،اما بیشترین پیشرفتها در زمینه طب
انتقال خون در نیمه نخست قرن بیستم رخ داده است .در
منابع معتبر یکی از پیشروترین دانشمندان در مورد شناخت
گردش خون ،ابننفیس است که برای نخستین بار وجود یک
گردش خون جزئی و کوچک را در بدن مطرح و تشریح
کرد (که چه بسا همان گردش خون ریوی امروزی باشد).
این اتفاق چیزی حدود  250سال پیش از آن افتاد که ویلیام
هاروی بتواند گردش خون مستمر (سیستمیک) موجود در
بدن را توضیح دهد .واقعیتی که در مورد خون و فرآوردههای
آن وجود دارد این است که استفاده از آنها بهسان یک شمشیر
دولبه است که هم میتواند با استفاده بجا نجاتدهنده جان
بیمار باشد و هم میتواند تبعات جبرانناپذیری در مواقع
استفاده ناشایست از خود برجای گذارد .همین مفهوم است
که به پیدایش برنامهها و سیستمهای مدیریت خون در مراکز
درمانی منجر شده است .آرمان پایانی این سیستمها استفاده
شایسته و بجا از منابع خون و فرآوردههای موجود است.
برای مدیریت بهینه خون و فرآوردههای آن راهکارهای
گوناگون و رویکردهای متفاوتی وجود دارد ،آنچنان که
جراحی امروزین به سوی روشهای کمتر تهاجمی پیش
میرود تا در کنار برتریهای بسیار ،بتواند به مدیریت بهتر
خون و منابع آن نیز کمک کند .ترانسفیوژن یا همان انتقال
خونوفرآوردههایآنیکیازچالشبرانگیزترینموضوعات
همیشگی طب و به ویژه پزشکی نوین است .منابع محدود
و هزینههای بسیاری که برای تامین این فرآوردهها خرج
میشود ،در کنار خطرات بالقوهای که در پس هر بار انتقال
نهفته است ،هر بیمار نیازمند را به خون و فرآوردههای آن
به مورد تازهای از چالش و اختالفنظر در بایدها و نبایدها
میان پزشکان معالج و ناظرین و سیاستگذاران ارائه خدمات
درمانی تبدیل میکند .تفاوت آرا و نظرات علمی در کتب
مرجع هر یک از رشتهها و گرایشهای تخصصی بالینی و
غیربالینی و حتی تشتتآرا در میان دانشآموختگان یک رشته
از یک سو و دکترین مبتنی بر تجربه و نظرات افراد مجرب
از دیگر سوی ،دامنه این چالشها را هر روز بیش از پیش

این راهنما را به کار بگیرید

میگستراند و عمال نیاز به وجود یک دستورالعمل واحد و
فصلالخطاب را اجتنابناپذیر میگرداند .این اختالف آرا
محدود به زمان و مکان هم نیست و در همه کشورهای دنیا
چنین روندی یا وجود دارد یا پیش از این کم و بیش وجود
داشته است .برای همین در بسیاری از جوامع پیشرفته و
پیشرو برای آنکه وحدت رویهای پدید آید و از مخاطرات
کاسته شود و کفه مزایا بر معایب چیره شود ،از سالها قبل
گایدالینهاییتدوینشدهکهاستفادهازآنهابهاستنادمطالعات
گوناگون ،هم از هزینهها کاسته و هم بر ایمنی بیماران افزوده
است .در بسیاری از موضوعات پزشکی ارجاع به کتب
مرجع و رفرنس که براساس مطالعات بالینی و کارآزماییهای
علمی نوشته شدهاند ،برای پیشگیری و درمان کافی است
اما گاهی و به ویژه در مورد مساله کالنی چون انتقال خون
که به زنجیرهای از امکانات و کمبودها باالجبار پیوند شده،
نمیتوان به دستورالعملهای غیربومی که در آنها شرایط
بیماران و جامعه ما در نظر گرفته نشده ،رجوع و استناد
کرد .از این روی ،همیشه نیاز به وجود دستورالعمل ملی و

بومی که با داشتههای ما منطبق و با کمبودها سازگار باشد،
احساس میشده است.
نقش سازمان انتقال خون
بنیان سازمان انتقال خون ایران در سال  1353گذارده شد.
این سازمان امروزه پا به پای جوامع پیشرفته در عرصههای
گوناگون طب خون فعالیت میکند و عهدهدار تامین منابع
در این زمینه است .یکی از موضوعاتی که امروزه به ایجاد
تحوالتشگرفدرزمینهطبخونمنجرشده،ظهورمقولهای
است که از آن به «مدیریت خون بیمار» یاد میشود .رویکردی
که در نهایت به بهینهسازی مصرف فرآوردههای خون منجر
خواهد شد .مدیریت مصرف خون امروزه به عنوان یکی از
شاخصهای توسعه خدمات انتقال خون شناخته میشود
که کاهش مصرف یکی از اولویتهای آن است.
نقش حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان
با تشکیل «کمیته کشوری ترویج آموزش و تدوین راهنمای

ملی تزریق خون و فرآوردههای آن در مراکز درمانی» که در
آن نمایندگانی از سازمان نظام پزشکی ،سازمان انتقال خون
و روسای انجمنهای علمی کشوری حضور داشتند ،تدوین
نخستین راهنمای کشوری انتقال خون و فرآوردههای آن آغاز
و به همت مدیرعامل و معاون پژوهشی سازمان انتقال خون
ایران ،آقای دکتر پورفتحاهلل و دکتر مقصودلو و دبیر این،
آقای دکتر سلیمی و تالش و همکاری صمیمانه همکاران
ما در سازمان انتقال خون و نیز انجمنهای علمی تخصصی
چندگانه طی سالهای  93تا  94کار سترگ تهیه و تدوین
این دستورالعمل کشوری با عنوان «راهنمای ملی تزریق خون
و فرآوردههای آن در مراکز درمانی» به انجام رسید تا پس از
گذراندن مراحل مقتضی در اختیار همه پزشکان ،پرستاران،
مراکز درمانی و  ...قرار گیرد .آنچه امروز به محضر شریف
پزشکان این مرز و بوم تقدیم میشود ،دستاورد تالش یک
تیم منسجم و حاصل رایزنی با انجمنهای علمی تخصصی
مختلف است که امید میرود در این حوزه مهم از دانش
به کاهش چالشهای بالینی و ارتقاء خدمات ارائه شده به
بیماران،کمکیهرچنداندکبنماید.ازاینرویامیدواریماین
راهنما بتواند در موارد چالشبرانگیز شایسته ارجاع و استناد
همکاران قرار گیرد و در درازمدت تامین کننده همگرایی
اقدامات درمانی مورد نظر گروههای مختلف درمانی باشد.
کتابی که معرفی میشود ،اندکی بیش از یکصد صفحه
و مشتمل بر هشت فصل است که به عناوین «آشنایی با
فرآوردههای خون ،آزمایشهای پیش از تزریق خون ،تزریق
خون حجیم در خونریزیهای بحرانی ،تزریق خون در دوره
زمانیپیرامونعمل،تزریقخونطبی،تزریقخوندربیماران
مراقبتهای ویژه ،تزریق خون در زایمان و تزریق خون در
کودکان» پرداخته است .بیتردید این نخستین نیز به سان
بسیاری دیگر از کارهای اولین ،عاری از نقص و کاستی
نیست و هیچکس به قدر پزشکان باتجربه و دانشمند ایرانی
نمیتواند به کاملتر شدن این نسخه بومی کمک کند .پس
یاریگر ما باشید در ادامه این راه و برای دستیابی به بهترین،
چرا که بیمار ایرانی و طبیب ایرانی شایسته بهترینها هستند!
شما میتوانید نسخه الکترونیک ( )PDFاین راهنما را از
سایتانجمنآنستزیولوژیومراقبتهایویژهایرانبهآدرس
 http://iranesthesia.orgو با لینک مستقیم http://
 iranesthesia.org/2013دریافت کنید .همچنان مشتاق
شنیدن و خواندن آرا ،نظرات و انتقادات ارزشمند تکتک
شما گرامیان برای ارتقاء نسخهها و ویراستهای آتی این
راهنماهستیم.

خبــر

ویژگیهایلباسمناسببرایجراحان
کالج جراحان آمریکا ( )ACSبیانیهای را در
مورد لباس مناسب برای جراحان ،چه در اتاق
عمل و چه در هنگام تعامل با خانواده بیمار یا
در مکانهای عمومی منتشر کرد .مدیر اجرایی
این کالج میگوید« :بهروز شدن این بیانیه بدان
معناست که اجماع نظر مبتنی بر شواهدی در
مورد پوشش مناسب سر و اینکه چه زمانی باید
اسکرابها تغییر کنند ،وجود دارد ».وی در ادامه
میافزاید« :اکنون زمان آن فرارسیده تا به همه
بگوئیم بهترین شواهد چیست ،بهترین عملکرد
چیست و بیائید همگی به آن عمل کنیم».
این بیانیه به صورت آنالین در دسترس قرار دارد
و در ماه اکتبر نیز در Bulletin of the American
 College of Surgeonsمنتشر خواهد شد.
این گایدالین دربرگیرنده موارد زیر است:
 )1اسکرابهای کثیف و لکهدار یا کالهها را در اولین
فرصت پس از جراحی و قطعا پیش از صحبت با اعضای
خانواده بیمار تعویض کنید.
 )2اسکرابها و کالهها را پس از جراحی موارد آلوده
تعویض کنید ،حتی اگر آلودگی آنها به چشم نمیآیند و
دیده نمیشوند .کالههای کاغذی سر را حداقل روزانه و
پس از هر بار کثیف شدن یا مواجهه با موارد آلوده دور
بیاندازید .به عقاید مذهبی در مورد پوشش سر باید
احترام گذاشته شود ،بدون آنکه ایمنی بیمار را به خطر
اندازد.
 )3اجازه ندهید که ماسکها آویزان شوند.
 )4اگر اسکرابها را بیرون از اتاق عمل میپوشید ،روی

تصویر را داخل مغز افراد بکارید!
قرار دادن تصاویر در ذهن یک نفر چیزی است که در فیلمهای علمی تخیلی روی
میدهد .حال دانشمندان توانستهاند با استفاده از تابشهای نوری ،تصویری را از یک
شیء کامال ناشناخته در مغز موش ایجاد کنند.
روش کاشت مصنوعی یک تصویر درون مغز ممکن است شبیه روشی به نظر
برسد که توسط یک هیپنوتیزمکننده به کار میرود .اما دانشمندان توانستهاند این کار
را با تابشهای نوری انجام دهند .این یافتهها نشان میدهد که شاید دستکاری مغز
سادهتر از آنی باشد که قبال تصور میشد و میتواند اثر زیادی بر علوم اعصاب و
پزشکی داشته باشد.
این تحقیق که در دانشگاه کلمبیا انجام شده ،قبال در بازیابی بینایی و شنوایی

آن یک روپوش پزشکی تمیز بپوشید.
 )5اسکرابها را پیش از ترک بیمارستان تعویض کنید.
برایاجرایاینکارACS،پیشنهادمیکندازاسکرابهای
رنگی و متمایز برای پرسنل اتاق عمل استفاده شود .به نظر
میرسد جراحان از پوشیدن اسکرابها در جایی که به
طور معمول انتظار دیدن آنها را نداریم ،برحذر باشند .این
روش پیام دیگری هم دارد و اینکه ،اسکرابها پوشیده
میشوند تا عفونت کنترل شود و ایمنی بیمار حفظ شود.
 )6پیش از آغاز جراحی ،هرگونه لوازم اضافی و جواهراتی
را که روی گردن و سر هستند ،درآورید یا آنها را بپوشانید،
زیرا ممکن است افتاده یا ناحیه استریل را آلوده کنند.
 )7دهان ،بینی و موها را در هنگام انجام روشهای تهاجمی
بپوشانید .البته شواهدی در دست نیست که نپوشاندن

موشهای کور و کر استفاده شده است .دکتر لوئیس کاریلو که روی این پروژه کار
کرده ،میگوید« :بر این باوریم که خواندن اطالعات یک مغز زنده و وارد کردن
اطالعات به آن تاثیر بسیار زیادی بر علوم اعصاب و پزشکی خواهد داشت».
این محققان توانستند با استفاده از ابزارهای اپتوژنتیک ،مغز یک موش زنده را
مشاهده و کنترل کنند .اپتوژنتیک روشی است که در آن از نور برای کنترل سلولها
در بافتهای زنده استفاده میشود .آنها یک ویروس حاوی پروتئینهای حساس
به نور را که به نحوی مهندسی شده بود که سلولهای مغزی خاصی را هدف قرار
دهد ،به درون بدن موش تزریق کردند .زمانی که این پروتئینها وارد سلولهای
مورد نظر شدند ،محققان همانند روشن کردن تلویزیون ،به صورت کنترل از راه
دور نورون را فعال کردند.
در طول آزمایش در حالی که سر موش زیر یک میکروسکوپ ثابت نگه داشته

گوشها ،مقدار کمی از موها در پشت گردن یا کمی
از خط ریش در عفونتهای زخم دخیل هستند.
 )8در تمامی برخوردهای خود با بیماران در خارج
از اتاق عمل ،از لباس مناسب و حرفهای (و نه
اسکراب) استفاده کنید( .نویسندگان این گایدالین
معتقدند که پزشکان نیاز دارند این موارد به آنها
یادآوری شود ،درست مانند هرکس دیگری که
باید به آنها یادآوری کرد).
نویسندگان این گایدالین همچنین پیشنهاد میکنند
این دستورالعملها برای تمامی پرسنل اتاق عمل،
مانند متخصصان بیهوشی ،پرستاران اتاق عمل و
تکنسینهای آزمایشگاهی نیز اعمال شوند.
کالج جراحان آمریکا نخستین سازمانی نیست که
این گونه گایدالینهایی را منتشر میکند .بهطور

مثالAssociation of periOperative Registered ،
 Nursesنیز گایدالینهای لباس جراحی را در سال 2014
بهروز کرد و قوانینی را در مواردی مانند عینکهای تمیز
محافظتی ،تلفنهای موبایل و وسایلی که روی سر نگاه
داشته میشوند ،همچنین چه کفشی و کاور کفش مناسب
است ،منتشر کرد.
این دستورالعملها هیچ زمانی را در اتاق عمل و زمان
جراحی اضافه نمیکند و درواقع ،از انعطافپذیری
بیشتر در پوشیدن برخی لباسها هم حمایت میکند .اما
از چیزی که حمایت نمیکند ،افرادی است که هنگام شب
با اسکرابهای آلوده به خون در اتومبیل خود مینشینند
و رانندگی میکنند.

منبعMedscape :

شده بود ،به موش اجازه داده شد تا روی یک تردمیل بدود .سپس یک نور لیزر را
به درون جمجمه موش تابنده و با استفاده از لیزر دوم فعالیت سلولهای منفرد را
رصد نمودند .نتایج این تحقیق نشان داد که شبکههای نورونی را میتوان به صورت
مصنوعی کاشته و بازپخش کرد.
دکتر رافائل یوسته که روی این پروژه کار کرده ،میگوید« :اگر یک سال پیش به
من میگفتید که توانستهاید  20نورون را از میان  100میلیون نورون مغز موش تهییج
کرده و رفتار آنها را تغییر دهید ،میگفتم غیرممکن است» .این دانشمندان توانستند
فعال شدن تکتک نورونها و پالسهای الکتریکی آنها را ضبط کنند .این کار شبیه
نوآرایی سه دانه شن در یک ساحل است.
اطالعات بیشتر این تحقیق در نشریه  Scienceمنتشر شده است.
منبعNBIC :

ورود دارو به جریان
خون بدون دخالتکبد
محققان استرالیایی موفق به ارائه فناوری
شدند که در آن دارو بدون وارد شدن به
کبدمیتواندواردسیستمگردشخونشود.
با این کار تجزیه دارو در کبد به حداقل
میرسد .این فناوری با تقلید نانوذرات
چربی در بدن بدست آمده است .در واقع،
با تقلید از بدن انسان ،امکان رهاسازی دارو
به جریان خون بدون نیاز به دخالت کبد
امکانپذیر میشود.
مدتهاست که دانشمندان به دنبال دور
زدن کبد هستند تا داروها بدون وارد شدن
به کبد ،به جریان خون برسند .با این کار
امکان افزایش دوز داروها به بدن فراهم
میشود .در این فناوری جدید محققان از
لیپیدهای نانومقیاس برای انتقال استفاده
کردند تا دارو را از روده وارد سیستم لنفاوی
کنند .با این کار دارو مستقیم به جریان خون
واردمیشود.اینگروهتحقیقاتی،اینروش
را برای تستوسترون حیوان آزمایش کرده
و از این طریق دارو را بدون دخالت کبد
به جریان خون رساندند .کبد اندام بسیار
جالب توجهی است به طوری که میتواند
مواد موجود را در بدن فیلتر کرده و ترکیبات
خارجی غیرمعمول را از بدن جدا میکند.
اینترکیباتکهغالباموادسمیهستندتجزیه
و دفع میشوند .هر چند این ساز و کار
بسیار مفید و ارزشمند بوده و برای دفع
مواد سمی از بدن ضروری است ،برای رها
شدن دارو در بدن محدودیتهایی ایجاد
میکند.کریسپورترازمرکزعالیهمگرایی
نانوبیو در دانشگاه ملبورن میگوید« :مهم
نیست که دارو چقدر موثر باشد ،باید برای
اثربخش بودن بتواند وارد جریان خون
شود».دراینپروژهمحققانباتقلیدازسیستم
چربیهای بدن موفق به رهاسازی دارو
شدند .نانوساختارهای لیپیدی به صورت
قطراتی درآمده و از طریق لنف وارد جریان
خون میشوند.

منبعNano:
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نتایج تحقیقات انجام شده در ایران جلب توجه جهانی میکرد

آلودگی هوا مقصر 14درصد مرگهای ناشی از سکته مغزی در ایران است
آزاده اسدی

روانی مثل خستگی هم افزایش پیدا میکند ».احتمال بروز سکته
قلبی در افراد رده سنی  ۶۰تا  ۸۰سال که عروق شکنندهتری
پیدا کردهاند ،بیشتر میشود .اما آلودگی و غلظت هوا میتواند
این شرایط را تسریع ببخشد و وضعیت را وخیمتر کند .هر
چند گفته میشود در سالهای گذشته مردم ایران در معرض
خطر کمتری از مرگ ناشی از سکته مغزی هستند اما دلیلش
کنترل عوامل خطر نیست و دلیلش میتواند ،افزایش دسترسی
به خدمات درمانی و آموزشی باشد .با این حال شیوع بیماری
در ایران در بازه زمانی مشخصی افزایش یافته است.

در سری مطالعاتی به نام «بار جهانی بیماریها» که از سال ۱۹۹۰
میالدیباهمکاریبانکجهانیوسازمانجهانیبهداشتشروع
شده ،تعداد مرگ و ناتوانی ناشی از بیماریها در کشورهای
مختلف دنیا محاسبه میشود .این کشورها به دادههای محلی
برای برنامهریزی سالمت و اقدامات پیشگیرانه نیاز دارند .هدف
اصلی این مطالعات محاسبه «بار ناشی از مرگ» و «بار ناشی
از ناتوانی» در اثر ابتال به بیماریهاست .در آخرین پژوهش
از این سلسله که در مجله معتبر پزشکی «لنست» منتشر شده،
چگونگی رابطه آلودگی هوا و محیط زیست آلوده با سکته
مغزی در کشورها بررسی شده است.
اولین بررسی جهانی اثر آلودگی هوا بر سکته مغزی
این تحقیقات که با استفاده از اطالعات مربوط به تحقیقات
پزشکی در  ۱۸۸کشور از سال  ۱۹۹۰تا  ۲۰۱۳میالدی انجام
گرفت ،اولین بررسی جهانی اثر آلودگی هوا بر سکته مغزی
محسوب میشود .بیش از  ۳۰۰عامل مرگ ومیر و بیماری و ۷۰
عامل خطر در این مطالعه بررسی شده و آلودگی هوا یکی از این
مواردی بوده که در دنیا فراگیرتر شده است .دکتر محمدحسین
فروزانفر،استادیاردانشگاهواشینگتندراپیدمیولوژیوبهداشت
جهانی در سیاتل آمریکا در یکی از مدیران این پژوهش جهانی
در بخش محاسبه عوامل خطر بوده ،میگوید« :محاسبه ما نشان
میدهد که در کل دنیا بیش از شش و نیم میلیون مرگ ناشی از
سکته مغزی داریم .سهم ایران حول و حوش  ۲۸هزار مرگ
ناشی از سکته مغزی در سال  ۱۳۹۲( ۲۰۱۳خورشیدی) است
که آن را سال مرجع قرار دادیم .از این تعداد مرگ ۱۵،هزار
مرگ در میان مردان اتفاق افتاده و  ۱۳هزار مرگ در میان زنان
روی داده است .ما محاسبه کردیم ،با توجه به سطح آلودگی
که مردم کشور ما با آن مواجهند ،حدود  ۱۴درصد مرگهای
ناشی از سکته مغزی میتواند به آلودگی هوا منتسب شود .به
عبارت دیگر بر اساس این تحقیق میشود گفت اگر آلودگی
هوا وجود نداشت یا سطوح خیلی پایینی از آلودگی هوا داشتیم،
میتوانستیم جلوی  ۱۴درصد مرگهای ناشی از سکته مغزی
را در ایران بگیریم ».سکته مغزی میتواند به دالیلی مانند بسته
یا پاره شدن یکی از رگهای خونرسان مغز شکل بگیرد .به

گفته رییس انجمن مغز و اعصاب ایران ،ساالنه  ۱۵۰تا ۱۶۰
هزار نفر در کشور سکته مغزی را تجربه میکنند و حدود ۲۰
هزار نفر از این افراد جان خود را از دست میدهند.
دو کانون اصلی آلودگی هوا در ایران
دکتر فروازنفر ،از مدیران این پژوهش جهانی درباره رابط ه
آلودگی هوا و سکته مغزی به شرایط سکتههای مغزی در ایران
با توجه به افزایش ریزگردها در کشور اشاره میکند« :متوسط
آلودگی هوا در ایران در سال  ۱۳۶۹حدود  ۲۸میکروگرم بر
مترمکعب بود و این مقدار  ۱۰درصد افزایش پیدا کرده است .بر
اساس نقشه ماهواره و نقشهای که در کل کشور محاسبه کردیم
دو کانون اصلی وجود دارد .یک کانون در مرکز و شرق کشور
است که بیشتر ناشی از بیابان است ،ولی در نقاط شهری کشور،
نقاط قرمز و سطوح باالی مهاجرین را که نگاه کنیم تهران است
و اراک و استان خوزستان .استان خوزستان را میتوانیم درنظر
بگیریم که مقدار زیادی از این آلودگی به خاطر ریزگردها است.
یک بخش از آلودگی در ایران ،در استانهای جنوبی کشور و
همچنین نواحی مرکزی به خاطر آلودگی مناطق بیابانی است.
مطالعاتنشاندادهاندکههرگونهکاهشدرریزگردهاصرفنظر
از منبع آنها میتواند خطر سکته مغزی را کم کند .ما در یک
منطقه از منحنی خطر به ازای مقادیر مختلف آلودگی هوا قرار
داریم که حتی موفقیتهای کم ،کاهشهای  ۵درصدی یا حتی

 ۱۰درصدی میتواند تاثیر خیلی زیادی بر سالمت عمومی
بگذارد .این حداقل اثری است که میگذارد».
راهحلهای سادهای وجود دارند
احتمالسکتههایمغزیدرایرانسالبهسالجدیترمیشود.
بر اساس پژوهشهایی در این زمینه ،سن سکته مغزی در ایران
 ۱۰سال کاهش یافته است .سال گذشته در ایران کمپینی با عنوان
«صدای سکته مغزی را بشنویم» راه افتاد که هدف آن آشنا کردن
مردم با نشانههای این بیماری بود .آنطور که مسئوالن میگویند،
 ۱۵درصد افرادی که دچار سکته میشوند ،فوت میکنند اما
 ۷۰درصد افراد نجاتیافته به دلیل ناتوانیهای جسمی از کار
محروم میشوند .برای همین کمیته تخصصی مدیریت درمان
سکتههای مغزی در سال  ۹۴در وزارت بهداشت تشکیل شد و
 ۶۴بیمارستان در سراسر کشور برای کاهش آسیبهای ناشی از
سکتههایمغزیفعالیتمیکنند.محمدحسینفروزانفر،ازمدیر
بخشمحاسبهعواملخطراینپژوهشدرآمریکامیگوید،همه
این احتمالها و شرایط ساده ابتال به سکته مغزی را میتوان با
راهحلهای سادهای مثل کاهش آلودگی هوا ،کم کرد« :آلودگی
هوا در بیشتر کشورهای دنیا مخصوصا کشورهای پیشرفته در
طول ۱۰تا  ۲۰سال اخیر کاهش پیدا کرده است .یعنی ما با
چیزی مواجهیم که میشود با اقدامات عمومی و کنترل منابع
آلودگی مثل کاهش استفاده از سوختهای فسیلی جلوی آن

را گرفت .مرگ ناشی از سکته مغزی درکل دنیا کم شده و
در ایران هم کم شده است .ولی تعداد سکته مغزی افزایش
پیدا کرده و هیچچیز نمیتواند جای اقدامات پیشگیری اولیه
را برای کاهش خطر ابتال به سکته مغزی بگیرد که از طریق
کاهش عوامل خطر مثل آلودگی هوا است .آلودگی هوا یکی
از عوامل خطر سکته مغزی است ».متخصصان میگویند ،در
هر سنی سکت ه مغزی امکانپذیر است .واقعیت این است که
خطر بروز این سکته در افرادی که فاکتورهای خطر در آنها
وجود دارد ،جدیتر است .داشتن سابقه دیابت ،فشارخون باال،
چربی باال ،تصلب شرایین ،کمتحرکی و مصرف سیگار از جمله
این عوامل خطر است« :آلودگی هوا چیزی است که میشود
با اقداماتی آن را کاهش داد .آن مقدار ایمنی که فکر میکنیم
کامال در دسترس است حول و حوش هشت میکروگرم در
مترمکعب است که قابل دسترسی است و فقط تئوری نیست.
مهمترین بیماریهای که افزایش آلودگی هوا منجر به مرگ
میشود بیماریهای عروق و قلب است و نزدیک به سه برابر
این تعداد مرگ به علت بیماریهای قلبی ناشی از آلودگی هوا
است .آلودگی هوا عوارض دیگر هم دارد مثل بیماریهای
مزمن تنفسی ،سرطان ریه و همچنین عفونت تنفسی .عوارض
کوتاهمدت که میتواند بار زیادی داشته باشد و مطالعات در
داخل کشور هم نشان داده که افزایش آلودگی هوا در روزهایی
که آلودگی باالست عوارض چشمی ،تنفسی و حتی عوارض

اقدامات پیشگیرانه اولیه را جدی بگیریم
اما سکته مغزی تنها ضربهای نیست که آلودگی هوا بر مردم
یک سرزمین وارد میکند .ریزگردهای فراوانی که گفته میشود
این روزها از آن سوی مرزها از عراق و سوریه و اردن و عربستان
به ایران میآیند ،از عوامل خطرزایی هستند که سالمت مردم
را در جهتهای دیگری هم تحت تاثیر قرار میدهند .مواردی
که در سلسه پژوهشهای مربوط به آلودگی هوا دیده میشود.
دکتر فروزانفر پژوهشگر در این زمینه میگوید« :آلودگی
هوا از سال  ۱۳۶۹افزایش پیدا کرده است .سال  ۱۳۶۹آلودگی
هوا پنجمین عامل خطر سکته مغزی بعد از سیگار بود .ولی در
سال  ۱۳۹۲یک پله باالتر رفت و جای سیگار را در رتبه چهارم
گرفت .مطالعه ما نشان داد که از سال  ۱۳۹۰مرگهای ناشی از
سکته مغزی کم شده ولی عوامل خطر تغییر زیادی نکردهاند.
به جز سیگار که مختصری کم شده ولی در مقابل بعضی از
عوامل خطر مثل آلودگی هوا افزایش پیدا کردهاند .ولی در هر
گروه سنی که به احتمال مرگ نگاه کنیم ،نزدیک  ۴۰درصد
کاهش پیدا کرده است .مردم در ایران در سال  ۹۲در معرض
خطر کمتری از مرگ ناشی از سکته مغزی هستند .ولی به این
دلیل نیست که عوامل خطر کنترل شده باشند ».پژوهشگران
میگویند ،ایران موفق شده تاحدی جلوی مرگهای ناشی از
سکته مغزی را بگیرد ،اما این بیماران در معرض ناتوانی و از
دست دادن کیفیت زندگی هستند و بار مالی سنگینی را بر دوش
خانواده و دولت میگذارند .این شرایطی است که با اقدامات
پیشگیرانه اولیه از جمله کاهش آلودگی هوا و مقابله با پدیده
ریزگردها در کشور ،امکانپذیر است.
منبعRF :

14

روزانمه

 24شهریور  1395شماره 885

تــازهها

سالمت هیالری کلینتون به موضوعی انتخاباتی بدل شده است

سـرطـان؛ بـزرگتـریـن
قـاتـل استـرالیـاییهـا
ترجمه :علی حاج رسولیها

سپید :به گفته مقامات بهداشتی استرالیا ،سرطان با غلبه بر بیماریهای
قلبی ،برای نخستین بار تبدیل به بزرگترین عامل مرگومیر در این
کشور شده و بیش از هر بیماری دیگر جان افراد را میگیرد.
همچنین بر اساس گزارش سالمت استرالیا در سال  ۲۰۱۶که هر
دو سال یکبار توسط موسسه دولتی سالمت و رفاه این کشور منتشر
میشود؛ بومیان استرالیایی تقریبا در تمامی جنبههای بهداشتی وضعیت
بدتری از غیر بومیان دارند .مجموع تعداد مرگومیرهای ناشی از سرطان
در  ۲۰۱۳برابر با  ۴۴۱۰۰نفر بوده که برای اولین بار از تعداد مرگومیر
ناشی از بیماریهای قلبی عروقی از جمله حمالت قلبی و سکته مغزی
پیشیگرفتهاست.سرطانریه،کشندهترینسرطانشایعدراسترالیااست.
طبقآمارسازمانجهانیبهداشت،بیماریهایقلبیعروقیدرسراسر
جهان بیشتر از سرطان موجب مرگومیر مردم میشوند.
این ارقام برای بومیان استرالیا ،بسیار بدتر از میانگینها در کشورهای
توسعهیافته است .اختالف عمیقی میان نمرات سالمت در بومیان که سه
درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند و همتایان غیر بومی
آنها وجود دارد .الن رینگ ،پزشک و اپیدمیولوژیست از دانشگاه
ولونگونگ در جنوب سیدنی در این باره میگوید« :چیزی که دادهها
نشان میدهد ضرورت انجام تغییرات سریع است .وضعیت مسکن،
آموزش و فقر تاثیر بسیار زیادی بر سالمت دارد و هنوز راهی طوالنی
تا زمانی که مردم بومی بتوانند به اندازه سایر جمعیت از سالمت یکسانی
گومیر نوزادان بومی که شاخصی کلیدی از
بهره ببرند ،باقیست .نرخ مر 
سالمت عمومی یک جامعه است 9 ،درصد در مقایسه با آمار و ارقام
در گزارش قبلی کاهش یافته ؛ اما آمار  6مرگ در هر  1000تولد زنده
گومیر نوزادان غیر بومی
در بین بومیان استرالیا ،بسیار باالتر از میزان مر 
یعنی  3/4مرگ در هر  1000تولد زنده باقی مانده است».

منبعReuters :

تــازهها

مصرف آنتـی بیوتیک درکودکـان
و احتمـال افـزایـش آلـرژی
سپید :بر اساس نتایج یک پژوهش جدید ،مصرف آنتی بیوتیک
قبل از  ۲سالگی میتواند ریسک ابتال به برخی آلرژیها را در
سنین باالتر افزایش دهد.
محققان دانشگاه اوترخت هلند در پژوهش خود ،چندین مطالعه
منتشرشده بین سالهای  ۱۹۹۶تا  ۲۰۱۵را که شامل صدها هزار
نفر بودند بررسی کردند.
فریبا احمدی زار ،عضو گروه تحقیق ،در این باره میگوید:
«مصرف آنتی بیوتیک در سنین اولیه زندگی با افزایش ریسک
ابتال به اگزما و تب یونجه که نوعی زکام بهاره در اثر حساسیت
است ،مرتبط است».
درمان با آنتی بیوتیک در دو سال اول زندگی با افزایش ۱۵
تا  ۴۱درصدی ریسک ابتال به مشکالت پوستی نظیر اگزما و
افزایش  ۱۵تا  ۵۶درصدی ریسک ابتال به حساسیت فصلی بهاره
درسنینباالترمرتبطاست.
طبق این مطالعه،
ریسک بروز هر دو شرایط
در بین افرادی که دو دوره
آنتی بیوتیک دریافت
کردهاند در مقایسه با
کسانی که یک دوره
دریافت کردهاند نیز
بیشتر است.
منبعHealthDay :

چــرا
هیالریکلینتون
غـشکـرد؟
ترجمه :محمد کیوان

سپید :هیالری کلینتون نامزد دموکرات ریاست جمهوری
آمریکا درزمانیکه بهطور غیرمنتظرهای مراسم بزرگداشت
قربانیان حادثه یازده سپتامبر را ترک میکرد ،پیش از
سوارشدن به خودرو از حال رفت.
ویدیویی از وی در شبکههای اجتماعی منتشر شده
که نشان میدهد او که در انتظار خودرو به ستونی تکیه
داده و اطرافیانش دست وی را گرفتهاند با رسیدن خودرو
درحالیکه سعی میکند با کمک محافظانش وارد خودرو
شود ناگهان از حال میرود .پس از بیش از یک ساعت
سکوت رادیویی ،سرانجام ستاد انتخاباتی کلینتون با انتشار
بیانیهای اعالم کرد که او در جریان مراسم گرمازده شده بود.
نیک مریل ،سخنگوی کلینتون گفت« :هیالری کلینتون
صبح روز یکشنبه در پانزدهمین مراسم بزرگداشت قربانیان
حمالتیازدهسپتامبربرایادایاحترامبهقربانیاناینحادثه
به مدت یک ساعت و سی دقیقه در این مراسم حضور
یافت.درطولمراسمکلینتوناحساسگرمازدگیکردوآب
بدنش را ازدستداده بود .سپس تصمیم گرفت به آپارتمان
دخترش برود و درحالحاضر حال وی مساعد است».
اما یک شاهد عینی گفت که کلینتون درحالیکه تلوتلو
میخورد و زانوهایش خمشده بود در حال سوارشدن
به خودرو یکی از کفشهایش از پایش افتاد .به گزارش
 NBCپلیس نیویورک برای یافتن لنگهکفش وی به

محل واقعه فرستاده شد.
بعد از اینکه کلینتون مراسم را ترک کرد برای مدتی
از خروج خبرنگاران از مراسم جلوگیری شد .دو ساعت
بعد کلینتون از آپارتمان دخترش چلسی کلینتون بیرون
آمد و گفت که حالش خوب است .او رو به خبرنگاران
که روبهروی خانه دخترش ایستاده بودند فریاد زد« :امروز
یک روز زیبا در نیویورک است ».و درحالیکه با یک
دختر جوان عکس میانداخت به جمعیتی که برایش هورا
میکشیدند گفت« :خوشبختانه حالم بسیار خوب است.
از همه شما متشکرم ».و سپس سوار خودرویش شد.
یکی از سخنگوهای کلینتون گفت که وی برای
استراحت به سمت خانهاش در چاپاکووا حرکت کرده
و برادرش بیل کلینتون که در مراسم شرکت نکرده بود
در خانه منتظر او است .این واقعه در حقیقت به نگرانیها
در مورد سالمتی کلینتون  ۶۸ساله میافزاید .پیشازاین
نیز وی در سخنرانی روز کارگر در ایالت اوهایو به دلیل
سرفههای شدید مجبور به توقف نطق خود شده بود که
نشان از وخیمتر شدن حال وی میداد .به گفته پزشک
کلینتون وی مبتال به ذاتالریه است و تحت درمان با
آنتیبیوتیک قرار دارد .به کلینتون توصیه شده است که
استراحت کند و برنامه پیکار انتخاباتیاش را تغییر دهد.
وقتی از دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواه ریاست
جمهوری آمریکا درباره واقعه پرسیده شد وی کامال
اظهار بیاطالعی کرد .ترامپ در هفتههای گذشته با نشانه

سوابق پزشکی هیالری کلینتون
سن باالی هر دو نامزد امسال ریاستجمهوری آمریکا،
ترامپ  ۷۰ساله و کلینتون  ۶۸ساله است ،باعث شده است
وضعیت سالمت آن دو به موضوعی مهم در پیکارهای
انتخاباتی بدل شود .کلینتون موضوعات مربوط بهسالمت
شخصیاش را همیشه بسیار خصوصی نگهداشته است.
در سال  ۱۹۹۸او دچار لخته خونی در وریدهای عمقی
ساق پای راستش ( )DVTشد ،عارضهای که بعدها آن
را «ترسناکترین لحظه زندگیاش» خواند .در آن هنگام
که بیل کلینتون همسر او رئیسجمهور بود ،کاخ سفید
اطالعات چندانی درباره وضعیت اضطراری پزشکی بانوی
اول که بهصورت سرپایی در مرکز ملی پزشکی نیروی
دریایی درمان میشد ،منتشر نکرد .اما بعدها کلینتون آن را
مهمترین حادثهای خواند که تا آن زمان ازلحاظ سالمت
برایش رخ داده بود .او یکبار دیگر در سال  ۲۰۰۹دچار
لخته خون در وریدهای پا شد که تازه همین اواخر
ماجرای آن آشکار شد .سومین لخته خون کلینتون در
سال  ۲۰۱۲این بار در وریدهای جمجمهاش – سینوس
وریدی عرضی -رخ داد که بهقدری جدی بود که امکان
پنهانکاری درباره آن وجود نداشت .او چندین روز را

یکند
تکنولوژی میکروسکوپیکه به سالمت دندانها کمک م 
سپید :محققان برای اولین بار موفق شدند با استفاده از
نانوتکنولوژی تصاویر دقیق سهبعدی از ترکیب و ساختار
مینای دندان انسان را تهیه کنند .این نقشههای سهبعدی
موقعیت اتمهایی را که در فرایند پوسیدگی دندان بسیار
حیاتی هستند نشان میدهند .تیمی متشکل از مهندسان
مواد و ساختار با همکاری دندانپزشکان دانشگاه سیدنی
استرالیا با استفاده از یک روش میکروسکوپی جدید به نام
برشنگاری اتمی ( )APTموفق به تهیه تصاویر سهبعدی
از ساختار و ترکیب دندان شدند .این محققان مطالعه
خود را در مقالهای که در مجله Sciences Advances
منتشر شد تشریح کردهاند و معتقدند که تکنیک جدید
میتواند به علم بهداشت و سالمت دهان و جلوگیری
از پوسیدگیهای دندانی کمک بسزایی کند.
به گفته سازمان جهانی بهداشت  ۶۰تا  ۹۰درصد
از دانشآموزان و نزدیک به  ۱۰۰درصد از بزرگساالن
جهان مبتالبه پوسیدگی دندان هستند .پوسیدگی از طریق
انحالل تدریجی مینای دندان رخ میدهد .مینای دندان
سختترین ماده در بدن انسان است که دندان را در
برابر سایشهای ناشی از جویدنهای روزانه و همچنین
مواد شیمیایی محافظت میکند.
دانشمندانثابتکردهاندکهاستحکاممکانیکیومقاومت
به خستگی در مینای دندان ناشی از ساختار نردبانی و پیچیده
ازسلسلهرشتههایمتناوبومنظمنانورشتههایهیدروکسی
آپاتیت ( )HAPاست .هیدروکسیآپاتیت مهمترین جزء
معدنی دندان و استخوان است.

درمانهای جدید برای محافظت از مینای دندان
مطالعه جدید اطالعات دقیقی را درباره یونهای کمیاب
در ساختار محکم مینای دندان در اختیار دانشمندان میگذارد.
محقق ارشد این مطالعه جولی کایرنی مهندس مواد و ساختار
و استاد دانشکده مهندسی و فناوری اطالعات دانشگاه سیدنی
میگوید« :ساختمان مینای دندان بسیار پیچیده است و بااینکه
ما میدانیم یونهای منیزیم ،کربنات و فلوراید بر خواص مینا

رابطـه چـاقـی قبـل از بـارداری و فلـج مغـزی در نـوزاد
سپید :بر اساس یافتههای یک پژوهش جدید،
برخی زنانی که قبل از بارداری دچار اضافه
وزن یا چاقی بودهاند ،ممکن است با افزایش
نسبی ریسک تولد نوزاد مبتال به فلج مغزی
روبهرو باشند.
محققان نروژی بعد از بررسی دادههای
مربوط به دو کشور نروژ و دانمارک دریافتند
ریسک فلج مغزی در نوزادانی که مادرشان
قبل از بارداری دچار اضافه وزن یا چاقی
بوده افزایش مییابد.

گرفتن مشکالت مغزی کلینتون که در سال  ۲۰۱۲رخ داد،
بهشدت صالحیت وی را برای پست ریاست جمهوری
آمریکا زیر سوال برده بود.

در بیمارستان دانشگاه کلمبیا بستری بود و بیل کلینتون
گفت شش ماه طول کشید تا او بهبودی کامل یافت.
این پنهانکاری تا روز مراسم یازده سپتامبر امسال ادامه
یافت .پس از خروج ناگهانی کلینتون از مراسم ،پزشکش،
لیزا بارداک ،آشکار کرد که او دچار ذاتالریه است که هفته
پیش تشخیص داده شده و تحت درمان با آنتیبیوتیک
است .به گفته پزشک او ،ترکیب گرما و آنتیبیوتیکهای
قوی باعث شد که از دچار عدم تعادل شود و از حال برود.
روشن نبودن دقیق سابقه پزشکی کلینتون ارزیابی سالمت
کلی او را مشکل میکند .کلینتون با توجه به سابقه لختهشدن
خون در وریدهای عمقی پا روزانه داروی ضدانعقاد یا
رقیقکننده خون وارفارین یا کومادین مصرف میکند و الزم
است بهطور مکرر وضعیت انعقادی خونش آزمایش شود.
در این مورد اخیر هم ابتدا سخنگویان کلینتون ابتدا
گفتند او احساس گرمای بیشازحد میکرده است .اما
بعد سخنان پزشکش روشن کرد که او دو روز است با
تشخیص ذاتالریه آنتیبیوتیک دریافت میکند و دچار
کمآبی بدن و استرس گرمایی شده است .پزشکان میگویند
که عوارض ناشی از استرس گرما که از گرفتگی عضالت
تا غش کردن متفاوت است در بزرگساالن سالمند نسبتا
شایع است و اگر عالئم آن گذرا باشد ،مایه نگرانی جدی
نیست و بیماریهای دیگر مانند ذاتالریه هم یقینا میتوانند
در تشدید این عالئم نقش داشته باشند.

البته کارشناسان تاکید دارند ریسک کلی
داشتن نوزادی با فلج مغزی در بین این گروه
زنان همچنان بسیار پایین است.
فلج مغزی ،گروهی از اختالالت تاثیرگذار
بر حرکت ،تعادل و نحوه ایستادن است .این
بیماری ناشی از آسیب مغزی یا رشد غیرعادی
مغز است که بر کنترل ماهیچهها تاثیر گذاشته
و گاهی اوقات موجب بروز مشکالت بینایی
و شنوایی ،ناتواناییهای یادگیری یا حمله
صرع میشود.

در این تحقیق جدید ،گروه تحقیق دادههای
حدود  ۱۸۹هزار کودک را بررسی کردند.
شاخص توده بدنی زنان قبل از بارداری
بدین ترتیب گروه بندی شد :الغر ،وزن کمتر
از حد نرمال ،وزن باالتر از حد نرمال ،اضافه
وزن و چاق.
شاخص توده بدنی نرمال از  18/5تا 24/9
است .شاخص توده بدنی یک شخص دارای
اضافه وزن  ۲۵تا  29/9و این رقم برای یک
فرد چاق ۳۰ ،به باالست.

تاثیر دارند ،اما بااینحال دانشمندان تاکنون قادر به ضبط
ساختار پیچیده دندان با وضوح و کیفیت باال نبودهاند.
یکی از یافتههای کلیدی گروه ما شناسایی نواحی غنی از
منیزیم در میان نانورشتههای هیدروکسیآپاتیت است که
ترکیب اصلی ساختار مینای دندان را تشکیل میدهد .این
اولین شاهد مستقیمی است که نشان میدهد یک فاز غنی
از منیزیم و نامنظم فسفات کلسیم نقش مهمی را در کنترل
رفتار دندان بازی میکند .قبال نیز دانشمندان وجود چنین
فازی را پیشنهاد کرده بودند اما شواهد کافی برای اثبات
آن را در اختیار نداشتند».
دکتر الکساندر ال فونتاین یکی از پژوهشگران اصلی این
مطالعه و استاد مرکز استرالیایی میکروسکوپ و میکروآنالیز
دانشگاهسیدنیمیگوید«:اینتصاویرسهبعدیدارایپتانسیل
باالییجهتطراحیدرمانهایجدیدجهتمحافظتدندان
در برابر انحالل این فاز نامنظم و خاص است».
کشفمهمدیگراینگروهمشاهدهسهبعدینانوتودههای
مواد آلی در دندان است .حضور تودههای مواد آلی نشان
میدهد که پروتئینها و پپتیدها به صورتهای مختلفی
در سرتاسر مینا پخش شدهاند .درحالیکه قبال تصور
میشد این نانوتودهها در راستای محل تالقی نانورشتههای
هیدروکسیآپاتیت قرار دارند.
دکتر الکساندر ال فونتاین میگوید« :این درک جدید از
چگونگی تشکیل ساختمان مینای دندان به تحقیقات مرتبط
با مینرالیزه شدن مجدد دندان نیز کمک خواهد کرد».

طبق نتایج این مطالعه،
مادران در گروه وزن باالتر
از حد نرمال ۴۰ ،درصد
در معرض ریسک داشتن
کودکی با این اختالل
قرار داشتند .به گفته
پژوهشگران ،چندین عامل
مرتبط با چاقی و اضافه وزن
نظیر دیابت و عوارض تولد
در زنان دارای شاخص
توده بدنی باالتر در افزایش
ریسک بروز فلج مغزی در نوزاد نقش دارد.
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خبــر

وضعیـت مصـرف
مواد مخـدر درآمریکا
سپید :بر اساس برآورد جدید دولت
آمریکا ،در حدود  ۲۱میلیون آمریکایی
 ۱۲سال و باالتر در سال  ۲۰۱۵دچار
مشکل مصرف مواد مخدر بودهاند.
طبق گزارشهای منتشرشده در بین
افراد دارای مشکل مصرف مواد افیونی،
از هر چهار نفر ۳ ،نفر (یا حدود 15/7
میلیون نفر) دارای اختالل مصرف مواد
مخدر مرتبط با الکل هستند.
همچنین یک نفر از هر سه نفر
دارای اختالل مصرف مواد مخدر،
مواد افیونی استفاده میکردند و یک
نفر از  ۸نفر همزمان دارای هر دو
اختالل مواد و الکل بودند.
بر اساس تعاریف مربوطه ،اختالل
مصرف مواد در مورد افرادی است که
تمایل شدیدی به مصرف مواد مخدر
دارند یا نمیتوانند مصرف خود را
کنترل کنند یا مصرفشان به موقعیت
اجتماعیشان آسیبزده یا منجر به
رفتارهای پرخطر شده است.
در این گزارش عنوان شده است
که در حدود  27/1میلیون نفر در
ماه گذشته مصرف غیرقانونی مواد
داشتهاند.
این برآوردهای ملی مبتنی بر
یافتههای بهدست آمده از طریق
نظرسنجی ملی مصرف مواد و سالمت
است که ساالنه در مورد مصرف مواد
انجام میشود.
همچنین طبق این نظرسنجی آشکار
شد که در سال  ،۲۰۱۵یک نفر از هر
 ۱۲آمریکایی نیاز به نوعی از درمان
مصرف مواد را داشته است اما فقط
در حدود  ۱۱درصد این افراد تحت
درمان واقعی قرار گرفتهاند.
ماریجوآنا همچنان شایعترین نوع
ماده مخدر مصرفی است.
منبعReuters :

روزانمه
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تــازهها

هوای گرم و سرد چگونه بر قند خون شما تاثیر میگذارد؟
ترجمه :مصطفی صداقت رستمی

سپید :زمانی که دما از کنترل خارج میشود ،قند خون شما
تحت تاثیر قرار میگیرد .هم هوای گرم و هم هوای سرد
بیشازحد میتوانند روی ابزار اندازهگیری و داروهای شما
تاثیربگذارندوتواناییبدنشمادرتولیدواستفادهازانسولینرا
کاهش دهند .تحقیقات نشان داده است که وقتی هوا گرم است
بیشتر افراد مبتالبه دیابت کارشان به بیمارستان و اورژانس
میکشد ،چون این افراد به گرما حساس هستند .عالوه بر این،
در تابستان بیماری گرمایی باعث میشود که تعداد مرگومیر
بیماران دیابتی افزایش یابد .همچنین دمای کم نیز میتواند
برای افراد مبتالبه دیابت مشکلآفرین باشد ،اما میتوان از تاثیر
آبوهوا روی خود کاست .در ادامه این مقاله به توصیههایی
اشاره میکنیم که افراد میتوانند با استفاده از آنها از تاثیر
آبوهوا روی قند خون خود بکاهند.
 6توصیه برای در امان ماندن از گرمای تابستان
زمانی که دمای هوا افزایش مییابد میتوانید با به کار بستن
گامهای زیر دیابت خود را تحت کنترل نگهدارید:
 .1مراقب باشید بدنتان کمآب نشود :مشکل اصلی
فصل گرما این است که افراد بهآسانی دهیدراته یا دچار کمآبی
بدن میشوند .زمانی که دهیدراته میشوید ،غلظت قند خون
شما باالتر میرود ،چون خون کمتری در کلیههای شما در
جریاناست،اگردرکلیههایشماخونکمتریباشد،کلیههای
شما نمیتوانند بهطور موثر گلوکز (قند خون) اضافی بدن شما
را از طریق ادرار از بدن خارج کنند .زمانی که هوا گرم است
آبیانوشیدنیهایبدونقندفراوانیبنوشید.هرگزمنتظراین
نباشید که احساس تشنگی کنید و سپس آب بنوشید.
 .2از داروهای خود خوب نگهداری کنید :دمای باالی
فصل تابستان میتواند داروهای دیابت ،دستگاه سنجش قند
خون و نوارهای تست قند خون شما را تحت تاثیر قرار دهد.
زمانی که هوای بیرون گرم است ،امکان فاسدشدن انسولین
و دیگر داروها بیشتر میشود .حواستان باشد که بهخوبی از
داروهای خود مراقبت کنید ،یعنی آنها را در دمای مناسب
و بهدوراز گرمای شدید نگهدارید .برای مثال ،هرگز در
روزهای گرم تابستان این داروها را درون ماشین خود نگه
ندارید .در روزهای گرم تابستان این امکان وجود دارد که
دمای ماشین شما تا 65درجه سلسیوس برسد .اگر میخواهید
سفر کنید ،فراموش نکنید که باید داروهای دیابت خود را
همراهتان ببرید .این داروها را درون یک دستگاه خنککننده

تـازههـا

ساعـت شماطـهدار
منـاسب انتخـابکنیـد
سپید :اگر صبحها در برخاستن از بستر
دچار مشکل هستید ،استفاده از یک
ساعت شماطهدار سرگرمکننده ممکن
است برای حل این مشکل به شما کمک
کند:
ساعت شماطهداری انتخاب کنید که
عالوه بر زیبا بودن کارکرد خوبی هم
داشته باشد .توجه داشته باشید که ساعتی
را انتخاب کنید که پیدا کردن تکمههایش
در صبح هنگامیکه خوابآلوده هستید،
راحت باشد.
از ساعتهای شماطهداری که نور آبی
درخشان ساطع میکنند و ممکن است با
خواب تداخل کنند ،پرهیز کنید .اغلب
وسایل الکترونیکی مانند ساعتهای
الکترونیکی ،تلفنهای هوشمند و
صفحههای نمایش کامپیوتر از خود نور
آبی مختلکننده خواب ساطع میکنند .از
ساعت شماطهداری استفاده کنید که نور
مالیمتر کهربایی ،نارنجی یا قرمز داشته
باشد تا به بهتر خوابیدنتان کمک کند.
ساعتی را انتخاب کنید که صبح شما
را با صدایی که لذت میبرید از خواب
بیدار کند ،چه این صدا اخبار رادیو باشید
یا موسیقی یا صداهای طبیعت .ساعتی را
انتخاب کنید که بهتدریج حجم صدایش
افزایش مییابد و بهآرامی شما را از خواب
بیدار میکند.
ساعتی با ویژگیهای سرگرمکننده را
انتخاب کنید که مانع از خوابیدن بیشازحد
شما شود .برخی از ساعتهای شماطهدار
چراغی دارند که بهتدریج در زمانی که باید
بیدار شوید ،نورش بیشتر میشود .برخی
دیگر بستر شما را به لرزش در میآورند
تا بیدار شوید.
باالخره اگر خوابتان خیلی سنگین
است شاید تنها صدای بلند و ممتد ساعت
بتواند شما را بیدار کند!
منبعHealthday :

راهنمای
بیماران دیابتی
درگرما و سرما
یا ظرف حاوی یخ نگهدارید .حواستان باشد که این داروها
در تماس مستقیم با یخ نباشند ،بلکه هدف این است که این
داروها در دمای مطلوب و بهدوراز گرما باشند.
 .3در روزهای گرم خودتان را در معرض گرما قرار
ندهید :تمرین یا ورزش یک بخش مهم در مدیریت دیابت
و کنترل قند خون است ،اما نیازی نیست که در گرمترین
زمانهای روزهای تابستان در فضای باز تمرین کنید.
میتوانید تمرین خود را در خنکی صبح یا پس از غروب
آفتاب انجام دهید ».یک گزینه دیگر این است که در باشگاهی
تمرین و ورزش کنید که خنککننده مناسبی دارد.
 .4نشانههای قند خون پایین را بدانید :بعضی از
عالئم ناشی از خستگی گرمایی شبیه به عالئم قند خون پایین
یا هیپوگلیسمی هستند .این عالئم شامل عرق کردن ،سردرد
خفیف ،لرزش و آشفتگی هستند .ممکن است که فکر کنید
این عالئم به دلیل گرما ایجادشدهاند ،درحالیکه این عالئم
به دلیل قند خون خیلی پایین شما ایجادشدهاند .مراقب
نشانههای هشدار قند خون پایین باشید و همواره همراه خود
چند کربوهیدرات داشته باشید تا بتوانید در صورت نیاز با

خوردن آنها قند خون خود را باال ببرید.
 .5بهطور مکرر قند خون خود را آزمایش کنید :با
تست مکرر سطوح قند خون خود میتوانید انسولین و رژیم
غذایی موردنیاز خود را تنظیم کنید .میتوانید برای تنظیم
انسولین و رژیم غذایی خود با مربی دیابت صحبت کنید.
 .6مراقب پاهای خود باشید :افراد مبتالبه دیابت مستعد
مشکالت مربوط به پا هستند .در تابستان این وسوسه در شما
به وجود میآید که پابرهنه شوید یا کفشهای صندل بپوشید
که همین امر پاهای شما را در معرض مشکالت قرار میدهد.
همواره کفشهایی را بپوشید که مناسب پاهای شما هستند
(حتی در تابستان) و در پایان روز پاهای خود را بررسی کنید
تا اثری از بریدگی ،کبودی ،خارش و تاول روی آنها نباشد.
 6راه برای مراقبت از خود در زمستان
دمای بسیار پایین و آبوهوای نامساعد میتواند مشکالتی
را برای افراد مبتالبه دیابت به بار آورد.
.1انسولینوابزارمربوطبهدیابترابهدورازسرما
نگهدارید :سرمای شدید میتواند بهمانند گرمای شدید

انسولین شمارا تحت تاثیر قرار دهد و باعث ازکارافتادن ابزار
اندازهگیری دیابت شود .زمانی که دمای هوا در حد یخبندان
است انسولین و ابزار مربوط به دیابت را درون ماشین نگذارید.
 .2تمام تالش خود را برای سرما نخوردن به خرج
دهید :زمستان فصل سرماخوردگی و آنفلوآنزا است .زمانی
که مریض هستید ،استرس شما باال میرود و همین وضعیت
پراسترس میتواند قند خون شما را افزایش دهد .عالوه بر
این ،وقتیکه حال خوبی ندارید ،نمیتوانید بهخوبی غذا
بخورید .دستهای خود را غالبا با آب و صابون بشویید .بهتر
است که افراد مبتالبه دیابت یک جعبه مخصوص داشته باشند
و این جعبه را پر از صابون ،چای و چیزهای دیگری کنند تا
بتوانند با آنها حس و حال خود را بهتر کنند .عالوه بر این،
سعی کنید که خود را علیه آنفلوآنزا واکسینه کنید.
 .3از افزایش وزن خود جلوگیری کنید :مدیریت
دیابت نوع  2در روزهای تعطیل یک کار سخت است .بسیاری
از میهمانیهای فصلی سرشار از کربوهیدراتها هستند و
میتوانند باعث افزایش قند خون شما شوند .سعی کنید که
غذای مصرفی شما بهاندازه باشد و در روزهای تعطیل و
میهمانیها زیادهروی نکنید .حتی افزایش وزن اندک نیز
میتواند مدیریت دیابت برای شما سخت سازد.
 .4مراقب پاهای خود باشید :دیابت میتواند باعث از
دست رفتن احساس در انگشتان پاها و پاهای شما شود .سعی
کنید که در فصل سرما با استفاده از کفشهای مناسب زمستانی
از پاهای خود محافظت کنید .برای سالم نگهداشتن پوست
پای خود از مرطوبکننده استفاده کنید .پاهای خود را بهطور
مکرر بررسی کنید و اگر با جراحت خوب نشدنی در پای خود
مواجه شدید فورا به پزشک مراجعه کنید.
 .5دستهای خود را گرم کنید :اگر دستهای شما سرد
هستند ،باید آنها را گرم کنید تا بتوانید سطوح قند خون خود
را بهتر بخوانید ».پیش از انجام تست قند خون دستهای خود
را با آب گرم بشویید .ابزار اندازهگیری شما زمانی بهتر کار
خواهند کرد که دمای اتاق بین  10و  40درجه سلسیوس باشد.
 .6تمرینهای بدنی را کنار نگذارید :انجام تمرینات
بدنی در زمستان به انگیزه باالیی نیاز دارد ،اما تمرین یا ورزش
یکی از مهمترین موارد در حفظ قند خون مناسب است .در
زمستان میتوانید با پوشیدن لباس کافی در هوای آزاد تمرین
کنیدیابهباشگاهیبرویدکهدمایآنمناسبزمستاناست.یک
گزینه دیگر این است که در خانه تمرینات بدنی همچون باال و
پایین رفتن از پلهها و استفاده از دمبل را انجام دهید.

جای تعجب نیست که زنان در این
سنین غالبا دچار اضافهوزن میشوند.
البته این حالت را نباید بهطورکلی منفی
دانست ،زیرا نوعی ساختار محافظت یا
مکانیسم دفاع طبیعی در برابر ضعیف
شدن استخوانها و ماهیچههاست ،به
این معنا که چربیها از اندامها در برابر
ضربهها و زمین خوردگیها محافظت
میکند که در این سن واقعا خطرناک
خواهد بود.
البته توصیه میشود سبک زندگی
سالمی را رعایت کنید که شامل رژیم
غذایی متعادل و افزایش مصرف
خوراکیهای سرشار از کلسیم است
که ضامن سالمتی خواهند بود.

سپید :با افزایش سن ،عادات غذایی
نیز تغییر مییابد ،زیرا باید پاسخگوی
نیازهایبدنباشد.توجهبهچنیناصولی
میتواند مانع از افزایش یا کاهش وزن
شود .بدن ما در هر دورهای از زندگی
با مجموعهای تغییرات روبهروست
که باید موردتوجه قرار گیرد .یکی
از رایجترین و مهمترین آنها تغییر
در عادات غذایی است که تحت تاثیر
تغییرات هورمونی ،اختالالت خواب،
استرس و سبک زندگی روزمره خواهد
بود.
در ادامه به برخی از تغییرات و
نیازهایغذاییبدندردهههایمختلف
زندگی اشاره میشود:
 30سالگی
رسیدن به  30سالگی رویدادی است که نباید ساده
از کنار آن گذشت .با ورود به این دهه زندگی ممکن
است با دو حالت روبرو شوید :تمایل شدید نسبت به
غذا خوردن و ریزهخواری یا برعکس بیاشتهایی شدید.
هورمون اضطراب به نام کورتیزول میتواند در هر
دو صورت تاثیر بگذارد .آنچه اتفاق میافتد این است
که افزایش یا کاهش سطح هورمونی در پایان سیکل
قاعدگی موجب تغییر اشتها میشود.
حدود  35سالگی معموال تغییر وزن نسبتا قابلتوجهی
به وجود میآید .کاهش ویتامینها و ریزمغذیها میتواند
زمینهساز اختالالت غذایی شده و تمایل به مصرف
خوراکیهای شیرین و شور را افزایش دهد .اگر به
تغییر عادات غذایی توجه نداشته باشید و تمایل به
ریزهخواری را کنترل نکنید ،دچار افزایش وزن جدی
شده و در معرض کمبود منیزیم و کلسیم خواهید بود.
همچنین در این سن بسیاری از زنان تصمیم به
بارداری نیز دارند و تصور میکنند باید مقدار بیشتری
غذا بخورند ،درحالیکه بارداری اصال توجیهی برای
پرخوری نیست .برنامه غذایی در این دوران باید سالم
و سرشار از منابع کلسیم ،آهن و ویتامینها باشد .بدن
تغییراتی در خود ایجاد میکند تا جنین را در بهترین
حالت نگه دارد.

 40سالگی
ورود به  40سالگی با تغییرات بسیار روانشناختی و
جسمانی همراه است .باید بدانید کامال طبیعی است که
وزن  20سالگی خود را نخواهید داشت .همچنین بهتر
است بدانید که در صورت رعایت رژیم غذایی سالم باز
هم باید مقدار بیشتری میوهها ،سبزیها و شیر میل کنید
و از خوردن خوراکیهای فاقد ارزش غذایی بپرهیزید.
طی این دهه از زندگی مشکالت گوارشی بیشتر
بروز میکند و اشتها به طرز قابلتوجهی افزایش مییابد.
مقاومت به انسولین نیز ممکن است در این سنین
بیشتر شود .زمانی که بدن بهاندازه کافی انسولین ترشح
نکند ،به جای قند در سلولهای بدن ،سطح آن در خون
باال میرود .در این صورت چون سلولها مقدار موردنیاز
قند را دریافت نمیکنند ،از انرژی بدن استفاده میکنند
که درنتیجه تغییر در عادات غذایی بهخصوص تمایل
به مصرف کربوهیدرات را در پی دارد.
 50سالگی
بعضی از زنان در این سنین و در آستانه یائسگی دچار
تغییرات هورمونهای استروژن میشوند .این شرایط
معموال با اختالالت غذایی همراه است که تمایل به
مصرف کربوهیدراتها و قند را درست مانند شرایط
مقاومت به انسولین افزایش میدهد .به همین خاطر

نکـاتـیبـرایخالکـوبـیایمـن
ی میتواند برای ما مضر باشد؟ در حال حاضر اطالعات
سپید :آیا خالکوب 
اندکی داریم تا بتوانیم بهطور یقین به این سوال پاسخ دهیم .متخصصان
میگویند که پیش از انجام خالکوبی این اطمینان را در خود ایجاد کنید که
واقعا خواهان خالکوبی هستید و جایی را پیدا کنید که ابزارهای خالکوبی
آن تمیز و استریل شده هستند.
کارشناسان براین باورند که در این برهه از زمان گفتن اینکه خالکوبی
کردن بیخطر است کار بسیار سختی است ،اما فرد عالقهمند به خالکوبی
باید احتیاط را در نظر بگیرد .آنها میگویند وقتی بدن خود را خالکوبی
کردید ،برای همیشه آن را همراه خودخواهید داشت خواه باعث بدتر
شدن ،خواه باعث بهتر شدن زندگی شما شود.
این فکر را از سر بهدر کنید که در صورت دوستنداشتن خالکوبی
خود میتوانید با استفاده از لیزر از دست آن خالص شوید .برداشتن
خالکوبی نسبتا گرانقیمت و دردناک است و بعضی از رنگهای
خالکوبی هیچ واکنشی به لیزرها نشان نمیدهند .عالوه بر این ،سازمان
غذا و دارو توصیههای زیر را بیان میکند:
مصرفکنندهها و هنرمندهای خالکوبی باید بدانند که مواد آنها از کجا
میآیند و باید توانایی شناسایی و تماس با تولیدکننده را داشته باشند تا در
صورت وقوع عوارض جانبی با آنها تماس برقرار کنند.
از محصوالت نامعتبر و محصوالت بدون برچسب حاوی اطالعات
تولیدکننده یا توزیعکننده استفاده نکنید .اگر نقطهای از بدن خود را
خالکوبی کردید ،از آن نقطه بهخوبی مراقبت کنید و آن نقطه را زیر نظر
داشته باشید و اگر در همان نقطه خالکوبیشده بدن خود با جوش یا
حساسیت یا عفونتی مواجه شدید فورا با پزشک خود صحبت کنید.
مصرفکنندهها باید هنرمندهای خالکوبیکاری را انتخاب کنند که مجوز
دارند و بهداشت را رعایت میکنند.
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تغییـر عـادات غـذایی زنـان در دهـههای مختلف زنـدگـی
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 60سالگی
بهرغم آنچه تصور میشود با افزایش
سن ،حجم معده کوچک نمیشود البته ممکن است
تغییراتی در حالت کشسانی رودهها ایجاد شود .در این
سن دستگاه گوارش به اشتباه به مغز پیام میرساند که
بهاندازه کافی غذا صرف شده است درحالیکه چنین
نیست .به همین دلیل در عادات غذایی تغییراتی ایجاد
میشود و حجم غذا خوردن را کاهش میدهد.
توجه به وزن در این سنین بسیار اهمیت دارد زیرا
اضافهوزن میتواند زمینهساز سقوط ،بستری شدن در
بیمارستان و حتی فوت شود .همچنین الغری مفرط یا
کاهششدیدوزننیزممکناستنشانهایازبیماریباشد.
توجه به عادات غذایی
باید به تاثیرات سن بر عملکرد دستگاه گوارش توجه
داشت زیرا این تغییرات میتواند بهتدریج نیازهای غذایی
موردنیاز بدن را تحت تاثیر قرار دهد.
با افزایش سن بدن انسان مستعد ذخیرهسازی
چربیهای شکمی است که میتوان با تمرینات ورزشی
مناسب مانند ایروبیک آن را کاهش داد.
پس از  35سالگی ،افراد کمتحرک که برنامه غذایی
چندان مغذی را نیز رعایت نمیکنند ،بهتدریج ضعیف
میشوند .به همین خاطر الزم است تا عادات غذایی
هموارهموردتوجهباشدواحتیاطهایالزمرعایتشود.
منبعSante:

تــازهها

استـرس احتمـال بـارداری را
کـاهـش میدهـد
سپید :نتایج مطالعهای جدید نشان میدهد استرس احتمال بارداری
زنان را  40تا  45درصد کاهش میدهد.
محققان دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه لوئیزویل در این مطالعه
متوجه شدند ،زنانیکه در دوره تخمکگذاری خود استرس بیشتری
داشتند احتمال بارداری آنها در این ماه در قیاس با ماههای دیگری که
استرس کمتری داشتند تقریبا  40درصد کمتر بود.
محققان همچنین دریافتند ،زنانی که معموال احساس استرس
بیشتری را نسبت به سایر زنان گزارش میدادند ،احتمال بارداری آنها
حدود  45درصد کمتر بود.
محققان در این مطالعه میزان استرس روزانه  400زن  40ساله و
جوانتر را ثبت کردند .سطوح استرس این زنان در یک مقیاس یک تا
چهار اندازه گرفته شده بود.
محققان متوجه شدند که تاثیر منفی استرس بر بارداری تنها در دوره
تخمک گذاری مشاهده میشود و این موضوع حتی بعد از ارزیابی سایر
عوامل مانند سن ،شاخص توده بدنی و ...نیز صادق بود.
ی که میخواهند باردار شوند باید
این نتایج نشان میدهند زنان 
احتمال بارداری خود را با اتخاذ اقدامات فعاالنهای به سمت کاهش
استرس مانند ورزش کردن ،شرکت در برنامه مدیریت استرس یا
مشاوره با یک کارشناس بهداشتی افزایش دهند.
این مطالعه همچنین نشان داد ،زنانی که باردار شدند در پایان ماهی
که در آن باردار شدند نیز یک افزایش استرس را تجربه کردند.
براساس فرضیه محققان این افزایش تنش و استرس میتواند ناشی
ازانجام آزمایش بارداری درخانه و پی بردن به بارداری یا ناشی از
تغییرات در سطح هورمونهایی باشد که توسط بارداری ایجاد شده
است.
نتایج این مطالعه به تازگی در مجله Annals of Epidemiology
منتشر شده است.
منبعScience Daily :

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی
از خیری باشیم که تو اراده کردهای در هستی نشر یابد»

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی ابنسینای بزرگ
مدیرمسوول و سردبیر  :امیرعباس فتاحزاده

دبیر تحریریه :امیر صدری
چاپ :شرکت رواق روشنمهر

با ما در ارتباط باشیدsepidnewspaper :

ایسنا :پیشکسوت تیم فوتبال
استقالل با ابراز گالیه از بدقولی
مسئوالن درباره وضعیت دخترش
گفت که هنوز وضعیت فرزندش
تغییری نکرده و با جا به جایی او به
بیمارستان میالد موافقت نشده است.
علی جباری در پاسخ به این سوال که
وضعیت فرزندش چگونه است،
اظهار کرد« :متاسفانه فرزندم هنوز در
کماست و تغییری در شرایطش ایجاد
نشده است ».کاپیتان سابق تیم ملی
فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا
با انتقال فرزندش به بیمارستان میالد
موافقت شد یا نه ،عنوان کرد« :آقای
وزیر ورزش و جوانان و اطرافیانش
با قدرت آمدند و گفتند که مشکلی
نیست و مساله حل میشود ،اما این
اتفاق با وجود دستور وزیر ورزش
و وزیر کار و امور اجتماعی نیفتاد.
 ۱۵ – ۱۰روز از آن زمان میگذرد،
ولی خبری نشده است .خواسته
ما فقط یک جابه جایی ساده بود نه
مساله مالی .به ما گفتند پیگیر این
مساله هستند ،ولی خبری نشده
است .مگر ما چه چیزی میخواهیم؟
وزیر ورزش و جوانان قول داد و
وزیر کار هم دستورش را صادر کرد،
ولی اتفاقی نیفتاد و خالصه این که
فعال سر کار هستیم ».پیشکسوت
استقالل که رکوردار کاپیتانی در
داربیهای پایتخت است ،در پاسخ
به این سوال که داربی  ۸۳را چطور
میبیند ،بیا ن کرد« :ما استقاللی هستیم
و دوست داریم که این تیم پیروز
شود .استقالل در بدترین شرایطش
هم باید پرسپولیس را ببرد .این چیزی
است که ما دوست داریم اتفاق بیفتد.
درست است که استقالل در بازیهای
قبلیاش امیدوار کننده نبوده ،ولی
امیدواریم که روز بازی همه چیز
عوض شود و ما پیروز شویم ».دختر
علی جباری مدتهاست با بیماری
سرطان مغز دست و پنجه نرم میکند
و با وجود اینکه وزیر ورزش و وزیر
کار و امور اجتماعی دستور بستری
شدن دختر کاپیتان سابق تیم ملی در
بیمارستان میالد را صادر کردهاند ،این
دستورها به گفته جباری هنوز اجرایی
نشده است.

sepidonline

سپید :رباط صلیبی زانوی هافبک
تیم فوتبال استقالل خوزستان پاره
شد و این بازیکن حداقل برای شش
ماه نمیتواند فوتبال بازی کند.
فرشاد جانفزا در بازی با پدیده
مشهد درهفته پنجم لیگ برتر ،از
ناحیه زانو آسیب دید .او برای بررسی
وضعیت مصدومیتش امروز نزد دکتر
کیهانی رفت و در نهایت مشخص شد
که رباط صلیبی این بازیکن پاره شده
است .جانفزا بهزودی تحت عمل
جراحی قرار میگیرد .رحیم زهیوی،
مهاجماستقاللخوزستانهمازناحیه
کشاله مصدوم است و در بازی قبلی
تیمش مقابل پدیده غایب بود .او
همچنان برای بازی بعدی تیمش
مقابل صنعت نفت آبادان شرایط
مبهمی دارد و در تمرینات گروهی
استقالل خوزستان هم شرکت نکرده
است.

تصويرروز

هنرمندانوپزشکانروحوجسمملتراسالمتمیکنند

جعفر والی هنرمند پیشکسوت عرصهی تئاتر هفتهی گذشته قبل به دلیل ناراحتی قلبی
خود در بیمارستان پیامبران بستری شد که پس از بهبود نسبی حالش روز گذشته 22
شهریور ماه از بیمارستان ترخیص شد و برای ادام ه درمان خود به بیمارستان شهید
رجایی تهران رفت.
شبکه خبری فرهنگ و هنر

سمیرامیس محمدی

سپید:هجدهمینجشنخانهسینمادرحالی
بهپایانرسیدکههمانندجشنوارهفیلمفجرفیلم
«ابدویکروز»بهنویسندگیوکارگردانیسعید
روستاییبادریافتهفتجایزهبیشترینجوایز
رادریافتکرد.
شامگاه  ۲۲شهریور هنرمندان وعالقمندان
سینما درمیدان مشق تهران گردهم آمدند تا
هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران را
همزمانباروزملیسینمابرگزارکنند.
این مراسم در ابتدای بخش جدی اهدای
جوایز با حضور رضا عطاران و هانیه توسلی
همراه بود که عطاران پیش از اعالم نام برگزیده با
اشارهبههمرنگبودنلباسخودوهانیهتوسلی
ت شدن کامال اتفاقی است و البته
گفت« :این س 
خودم تردید داشتم که لباسی با این رنگ بپوشم
چونباتوجهبهاتفاقاتجشنحافظآدمنمیداند
چه بپوشد؟ شرایط طوری شده که آنقدر که از
اینها (حاشیهسازان جشن حافظ) میترسیم از
خدا هم نمیترسیم .چون فکر میکنم خدا از ما
بگذردولیاینهانه.هما نطورکهدیدیدچطور
فحشناموسبهمادادند».
در این مراسم هنرمندان مختلف برای اهداء
جوایزبخشهایمختلفبهصحنهآمدند.
هچنین خانوادههای خلبانهای شهید
کشوری و شیرودی هم حضور داشتند،
تهیهکننده فیلم «ایستاده در غبار» پس از دریافت
جایزه بهترین فیلم ازخانواده احمد متوسلیان
یاد کرد و گفت« :مادر این شهید هنوز چشم
انتظار بازگشت احمد متوسلیان است ».مسعود
رایگان و رویا تیموریان برای اهدای جایزه
بهترین موسیقی متن روی سن حاضر شدند،

رایگان پس از اهدا جایزه موسیقی گفت« :من و
تیموریانجوانیراداریمکهبامرگدستوپنجه
نرم میکند .او سازنده مستند «من ناصر حجازی
هستم»استوخواهشمیکنمکهبرایسالمتی
اودعاکنید».
علی دهکردی که برای اهدای جایزه بهترین
طراحی صحنه به صحنه آمد نیز گفت «:امشب
جای دو عالیجناب سینمای ایران یعنی عباس
کیارستمیوداوودرشیدیبزرگخالیاستکه
به این دو بزرگمرد ادای احترام میکنم و برای
همه پیشکسوتان عرصه هنر آرزوی سالمتی
دارم».
یکی از بخشهای این مراسم پخش کلیپی
همراه با تصاویر برخی از درگذشتگان سینمای
ایرانبودکهازآنجملهبهعباسکیارستمی،داوود
رشیدی ،علی طباطبایی ،فرجاهلل سلحشور،
یداهلل نجفی ،هما روستا و محمدعلی اینانلو
میتوان اشاره کرد .همچنین یکی از برگزیدگان
پس از دریافت جایزه خود از ژیال مهرجویی
هم یاد کرد .هجدهمین جشن خانه سینما
اگر چه با حضورچند هزار نفری عالقمندان
و سینماگران همراه بود اما تقریبا همانند سال
گذشته شوروهیجان خاصی از سوی تماشاگران
نداشت و به همین دلیل وقتی رامبد جوان برای
اهدای جایزه بهترین فیلمبردار روی سن آمد
با همان سبک و سیاق اجرای خندوانه تالش
کرد کمی هیجان به برنامه بدهد .او با بیان این که
جشنی بیحالتر از این امکان ندارد از حاضرانی
کهمزاحماستراحتشانشدهاست،عذرخواهی
کرد .او پیش از خواندن نام برگزیده با تندیس فرد
برگزیده بهترین فیلمبرداری عکس یادگاری
گرفت و تاکید کرد که برای هیجان بیشتر حتی

خودش هم نمیداند که چه کسی برگزیده شده
است .نوید محمد زاده پس از دریافت جایزه
بهترین بازیگر مکمل مرد با ابراز خوشحالی از
دریافت این جایزه و این که سال گذشته جایزه
اهدا کرده بود و امسال جایزه گرفته است گفت:
«همیشهشاگردحبیبرضاییبودموخیلیذوق
دارم که جایزه را از او گرفتم .انشاءاهلل که تا ابد و
یک روز برای «ابد و یک روز» جایزه بگیرم ».این
بازیگرهمچنینادامهداد«:ماهمچنانمنتظراعالم
رای پرونده پزشکی عباس کیارستمی هستیم».
در بخش معرفی بهترین بازیگر نقش اول مرد
هم که جایزه آن توسط مریال زارعی و امین تارخ
اهدا شد ،زارعی در سخنانی با اشاره به با شکوه
بودن صحنهای که از حضور جمعیت در مقابل
خودمیبیند،گفت«:رامبدجوانهمکارخوبو
خالقمفضاراشادکردومنبهخودماجازهمیدهم
یاد و خاطره کسانی که در چنین زمانی با لباس
احرام پرواز کردند را در قلبمان زنده کنم و برای
عزیزانشان صبر و خودشان مغفرت آرزو کنم».
امین تارخ نیزگفت «:الزم است در کنار روزهای
عزایی که دوستان عزیزمان به طور خاص داوود
رشیدیوکیارستمیعزیزراازدستدادیم،چنین
جشنیراهمبرگزارکنیم».
پیمان معادی پس از دریافت جایزه بهترین
بازیگر نقش اول مرد از مریال زارعی به طور
ویژه و نیز از سعید روستایی و سعید ملکان برای
همکاری در فیلم «ابد و یک روز» تشکر کرد .او
با اهدای جایزه خود به عباس کیارستمی افزود:
«جای همه عزیزانی که در این سالها ما را عاشق
سینماکردندوامروزنیستندسبزاستویادآقای
کیارستمیهمبخیر.البتهنمیدانمچراگذرزمان
اینغم،افسوس،خشمولجراکمنمیکند».

مهناز افشار در بخشی دیگر برای اهدای
جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی روی سن
حاضر شد و تاکید کرد« :قدر داشتههایمان را
بدانیم و تا آقایان انتظامی ،مشایخی و بزرگان
دیگردرکنارمانهستندازحضورشانبهرهببریم
وایننشودکهوقتیازدسترفتند،بفهمیمچقدر
دوستشان داشتیم ».در بخش پایانی این مراسم
فاطمه معتمدآریا که به همراه مهدی فخیمزاده
برایمعرفیبهترینفیلمرویسنآمدهبود،پس
از اجرای درخواست خود توسط گروه پالت
برای خواندن آهنگ «خونه مادربزرگه» گفت:
«خونهمادربزرگهخانهایبودکههمهحیواناتبا
همدرآنزندگیمیکردندودرواقعآنجاسمبلی
از دوستی و عشق بود .درست است که همه ما
دچار معضل از دست رفتن کیارستمی هستیم
ولی نباید فراموش کنیم که ما روح ملت ایران را
سالمتمیکنیموپزشکانجسمآنهارا».اوافزود:
«همهمااشتباهومشکلداریموبهتراستبهجای
جنگیدن با هم سعی کنیم مشکل را حل کنیم و به
دنبالاینباشیمتامسائلیپیشنیایدکهبراساس
اتفاقاتپزشکیباشد.همانطورکهنمیخواهیم
برایسینماگرانهمشرایطیپیشآیدکهجلوی
کارشانگرفتهشود».اینبازیگرسینمااضافهکرد:
«ماسالهاستیادگرفتهایمهمهباهمحرفبزنیم
چونملتایرانملتشعروعشقوسروداست،
پس چرا مرتب دنبال مقصر هستیم اگر مشکل را
بین همه تقسیم کنیم ،سهم همه کم میشود .این
چیزی است که سالها از ما دور کردند و باید آن
را با مهر و عشق دوباره برگردانیم ».در این مراسم
که با آتشبازی به پایان رسید دو قطعه موسیقی
توسط گروه پالت به یاد عباس کیارستمی و نیز
محمدرضاشجریاناجراشد.

روایتهاشمیازنحوهورودبهیکیازسردخانههایبزرگمنا
رباط صلیبیهافبک
استقاللخوزستان
پاره شد
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email: info@sepidonline.ir

توصیه به آرامش ازسوی معتمدآریا پایانبخش جشن خانه سینما بود

بازتـاب

با وجود دستور وزیر
برایدخترمهیچ
اتفاقینیفتاد

نشانی :شریعتی ،روبروی میرداماد،کوچهنیک ،پالک9
سازمان آگهیها24581112 :

روابط عمومی22887355 :
امورمشترکان22887357-9 :

آیین نامه اخالق حرفه ای:
http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

روزنامه سپید نشریهای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر میشود و
بهنشانی ایشان ارسال میگردد .این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامهفروشیها عرضه نمیشود.

وبدا  :وزیر بهداشت در دیدار با یکی از
خانوادههای شهدای منا به مناسبت عید قربان
و سالگرد فاجعه منا گفت« :به صورت ناشناس
با دو نفر وارد یکی از سردخانههای بزرگ منا
شدیم ،بخشهایی بود که اجساد مطهر شهدا در
وضعیت و دمای نامناسبی نگهداری میشدند».
سیدحسنهاشمی،وزیربهداشتباحضور
درمنزلشهیدمهندسقاسمقنبری؛مسئولگروه
بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی با خانواده این شهید دیدار و گفتوگو
کرد.
هاشمی در ادامه در خصوص شرایط
نگهداری این اجساد گفت« :به صورت ناشناس
با دو نفر از دوستان وارد یکی از سردخانههای
بزرگ در منا شدیم و یکی از دوستان ،من را به
عنوان پزشک معرفی کرد و به عوامل سعودی
گفت که برای پیگیری یکی از شهدا که عکس
آن را دیدهایم به اینجا آمده ایم و اجازه دادند
تمام بخشها را از نزدیک ببینم ».وزیر بهداشت
در تشریح بیشتر گفت« :بخشهایی بود که در
وضعیت نامناسبی اجساد مطهر شهدا در دمای
نامناسب نگهداری میشد و در تمام مدت
حضور،متوجهجایگاهحقوقیمانشدندوهمین
مسئلهباعثشدکهبتوانیمازتمامبخشهابازدید
کنیم ،اما وقتی از آنجا خارج شدیم ،چند تن از

حجاجایرانیدربیرونازسردخانهماراشناختند
و به مامورین سعودی گفتند که این شخص،
وزیربهداشتکشورمااستوماهممیخواهیم
همراهویاجسادمطهرشهداراببینیم».
وزیر بهداشت ،در ادامه به جلسات طوالنی
و سنگین با مقامات سعودی و تالش برای
بازگرداندناجسادمطهرشهدااشارهکردوگفت:
«جلسه روز دوم با امیر مکه ،رییس اطالعات
ارتش ،معاون وزرای امور خارجه کشور و
بهداشتومسئوالنارشدسعودیبسیارسنگین
بود .ابتدای این جلسه بسیار تلخ بود چون به

ما اعالم کردند به دلیل عدم امکان حمل و نقل
اجساد،بایدرضایتبدهیدکهاجسادمطهرشهدا
در عربستان دفن شود و همه کشورها رضایت
داده بودند که اجساد حجاج خود را در آنجا دفن
کنند و من به آنها گفتم ما به بقیه کشورها کاری
نداریم اما مردم ایران و پدران و مادران ایرانی بعد
از گذشت سه دهه از جنگ تحمیلی ،هنوز منتظر
استخوانهاوپالکفرزندانخودهستندوبههیچ
عنوان اجازه دفن حجاج ایرانی در عربستان را
نمیدهیم ».هاشمی در ادامه افزود« :به مسئوالن
ارشد سعودی گفتم که تعداد حجاج ایرانی

مفقودشدهمشخصاستچونآنهامیگفتندکه
اجازه بدهید پس از نمونه برداری  DNAو دفن
حجاج ایرانی ،مشخصات شهدا را به ایران اعالم
میکنیم اما پس از مذاکرات بسیار طوالنی توافق
شد که پیکر  180تن از حجاج ایرانی شناسایی
شده را به ما تحویل دهند ».خانم تاجیک همسر
شهید قنبری که خود نیز پزشک است در این
دیداربابیاناینکهاینشهیدبزرگوارمسئولگروه
بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی بود ،افزود «:دو سال پیش او به عنوان ناظر
بهداشتی در ایام حج تمتع به عربستان سفر کرده
بود و به کرونا ویروس هم مبتال شد که حدود
 3تا  4ماه تحت درمان قرار گرفت و بنا نبود که
در حج سال گذشته به عربستان اعزام شود و در
روزهای آخر به جای یکی از همکاران خود به
نیت بهجا آوردن حج برای پدرش به این سفر
رفت ».رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرری
ضمن انتقاد از بیتدبیری و بیکفایتی سران
سعودی ،گفت« :هرچه فکر میکنم و خاطرات
گروه های پزشکی حاضر در صحنه فاجعه را
میخوانم ،باور کردن این مقدار بیکفایتی برایم
دشوار است و هنوز هم به دلیل این بی کفایتی،
حاضر به عذرخواهی نیستند در حالیکه ادعای
مسلمانی هم دارند اما ذره ای انسانیت در وجود
آنهانیست.».

سهیال جورکش ،یکی از قربانیان اسیدپاشی مهرماه سال  93در اصفهان ،پس از
گذراندن بخشی از دوره درمان خود در اسپانیا ،به تهران بازگشت و مجددا به دستور
وزیر بهداشت ،شب عید قربان تحت عمل جراحی قرار گرفت .او اکنون خواهان
مالقات با رییس جمهور است.
ایسنا

رییس مرکزمدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت« :مناطق سیلزده
استانهای شمالی کشور در زمینه بیماریهای واگیر تحت نظارت دانشگاه های علوم
پزشکی مربوطه هستند».
مهر

کادر درمانی هالل احمر ایران موفق به نجات جان  ۲زائر در مراسم عرفه شدند.در
جریان برگزاری مراسم عرفه در حرم حضرت عباس(ع) یکی از هموطنان ایرانی
دچار تنگی نفس شدید شد و پزشکان کادر درمانی به سرعت عملیات درمانی را
انجام داده و او را به مرکز درمانی منتقل کردند.
ایسنا

نمایشگاه تخصصی کتابهای علوم دارویی ،پزشکی و دانشگاهی در روزهای  24و 25
شهریورماه از ساعت  9تا  18و در تاریخ  26شهریورماه از ساعت  15تا  21برپاست.
ایرنا

وجود بیشمار چاههای عمیق و کشت زیاد محصوالت آبدوست در کوهدشت باعث
خالی شدن سفرههای زیرزمینی این منطقه شده بطوریکه اکثر روستاههای این شهرستان
از مشکل نبود یا کمبود آب رنج میبرند.
ایلنا

