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گزارش سیاسی روز

سومین مناظره انتخاباتی بین 6 کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری روز گذشته با موضوع اقتصاد برگزار شد و این بار  بر خالف دو 
مناظره قبلی، کاندیداها بیشتر در مورد موضوع اصلی مناظره، به عنوان یکی از 
مهم ترین مشکالت مبتالبه جامعه سخن گفتند. بسیاری از کارشناسان سیاسی، 
پیروز این آخرین مناظره انتخاباتی را، پیروز نهایی انتخابات 29 اردیبهشت 
می دانند و همین سبب شد که همه کاندیداها، آن چه را در چنته دارند، به مردم 
عرضه کنند تا بازی را با پیروزی به پایان ببرند. دیگر ویژگی های آخرین مناظره 
هم، پررنگ شدن تقسیم بندی کاندیداها بود. در این برنامه، مصطفی آقامیرسلیم، 
سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در یک نقسیم بندی آشکار، حمله به 
عملکرد اقتصادی دولت مستقر را در دستور کار قرار دادند. صف شکن کاندیداهای 
اصول گرا در حمله به دولت هم قالیباف بود که با افشاگری و نشان دادن نمودار، 
خاطره اقدامات غیراخالقی رئیس جمهور پیشین را در آن مناظره مشهور سال 
88 زنده کرد. البته در برابر این هجمه ها، اسحاق جهانگیری با تسلطی مثال زدنی 
ایستاد و پاسخ اتهامات را داد، حسن روحانی پرسش هایی اساسی را مطرح کرد 
و مصطفی هاشمی طبا بر وجه غیرعلمی و غیرعملی ادعاهای سه کاندیدای 

دیگر دست گذاشت.

افزایش قاچاق نتیجه فروپاشی اقتصاد
جهانگیری نخستین کاندیدایی بود که براساس قرعه، در جایگاه قرار گرفت 
و به نخستین سئوال مرتضی حیدری را پاسخ داد. پرسش نخست این بود که 
»برنامه شما برای مقابله موثر با قاچاق کاال و کاهش و مدیریت واردات در راستای 
اقتصاد مقاومتی چیست؟« که معاون اول رئیس جمهور پاسخ داد: »حتماً یکی از 
مهمترین سیاست هایی که در اقتصاد مقاومتی به آن توجه شده است موضوع 
راه اندازی تولید داخلی است.« وی با بیان اینکه یکی از مهمترین آسیب های تولید 
داخل قاچاق کاال است، گفت: »قاچاق کاال همواره توسط کسانی انجام می شود 
که می خواهند به تولید کشور آسیب بزنند، از رانت ها استفاده کنند و یک فرصتی 
است که رانت جویان سعی می کنند اقتصاد داخلی کشور را از مسیر خود منحرف 
کنند.« جهانگیری ادامه داد: »متأسفانه در گذشته قاچاق کاال به شدت افزایش یافت. 
به طوری که زمانی که ما دولت را تحویل گرفتیم میزان قاچاق کاال بر اساس 
آمار اعالم شده حدود 25 میلیارد دالر بود. خوشبختانه طی سه سال گذشته با 
برنامه ریزی های صورت گرفته میزان قاچاق در مقطع فعلی به میزان 12 میلیارد 
دالر کاهش یافته است.« جهانگیری گفت: »بخشی از موضوع قاچاق مربوط به 
کوله برها و ته لنجی ها است که دولت به هیچ وجه مزاحم کار آنها نشده است و 
این افراد بر اساس مقررات کار خود را انجام می دهند. برای آینده برنامه ریزی 

دقیقی صورت گرفته و 10 کاالی اصلی که در قاچاق سهم عمده دارند مشخص 
شده اند تا به سرعت با آنها مقابله شود.« وی ادامه داد: »آنچه که مهم است این است 
که در یک مقطع از تاریخ موضوع مبارزه با قاچاق به سمت شعار دادن حرکت 
کرد و به جای اینکه موضوع به طور اساسی برطرف شود با شعار به آن پرداخته 
شد. قاچاق به همین دلیل افزایش پیدا کرد و فساد نیز رو به فزونی گذاشت و 
اقتصاد کشور به سمت فروپاشی رفت. امروز نمایندگان همان تفکر در صحنه 
رقابت ها هستند و می خواهند با همان روش ها با مسائل کشور روبه رو شوند.«
کاندیدای جریان اصالح طلب خطاب به یکی از رقبای خود گفت:  »کاندیداهایی 
که امروز به صحنه آمده اند باید برنامه هایی را ارائه بدهند در حالی که ما  هنوز 
چیزی ندیده ایم. آقای رئیسی که امروز در صحنه حاضر شده اند ابتدا گفتند 
هنوز تصمیم نگرفته اند و می خواهند در خدمت امام رضا)ع( باشند و بعد هم 
وارد صحنه انتخابات شده اند و جزوه ای را در یکی از مناظره ها نشان دادند و 

گفتند این برنامه من است در حالی که ما هنوز چیزی به نام برنامه ندیده ایم.«
جهانگیری در ادامه به چالش کشیدن رقبا گفت: »کاندیداها نباید از سابقه خود 
بترسند، بلکه باید بگویند در گذشته چه کار کرده اند؛ آقایان بیایند و بگویند ما 

در ناجا بودیم یا در قوه قضائیه بودیم و این کارهای مهم را انجام داده ایم. آقای 
رئیسی دوران طوالنی در قوه قضائیه مسئولیت داشته است، بیاید و پاسخگوی 
فعالیت هایش در آن دوره باشد. ایشان در طول دوران بلندی مسئولیت مبارزه با 

قاچاق کاال را در قوه قضائیه داشته اند، امروز بیایند و بگویند که چه کرده اند؟«

مسبب قاچاق؛ فعالیت خصوصی دولتی ها 
با پایان زمان 5 دقیقه ای جهانگیری، 5 کاندیدای دیگر، هر کدام برای 2 دقیقه 
به نقد اظهارات او یا تشریح دیدگاه های خود پرداختند. نخست رئیسی فرصت 
نقد یافت و به جهانگیری پاسخ داد: »پشتوانه برنامه های ارائه شده ما، تحقیق، 
تفحص و برنامه ریزی های دانشگاهیان است. از روزی که وارد عرصه انتخابات 
شدم از نظر دانشگاهیان بهره بردم و برنامه ام بر طبق فعالیت آنها،  آن هم نه در 
دوران انتخابات، بلکه از زمان های قبل است.« وی ادامه داد:  »در ارتباط با قاچاق 
کاال باید پرسید که قاچاق کاال کجا تولید می شود؟ امروز 18 میلیارد و به گفته 
ایشان 12 میلیارد قاچاق کاال از کجا ایجاد شده است. قضات سراسر کشور دارند 
به پرونده های قاچاق کاال رسیدگی می کنند، اما نکته این است که باید در ابتدا در 

زمان شکل گیری قاچاق با آن مبارزه کرد.« کاندیدای مورد حمایت اصول گرایان 
پرسید: »آیا دولت می تواند با ایجاد قاچاق کاال مبارزه کند؟ بله، اما دولتی که خودش 
و نزدیکانش در حوزه های خصوصی فعال نباشند. چرا آقایان دولتی با قاچاق 
کاال برخورد نمی کنند؟ این امر امکان پذیر است اگر از مبنا و اصول کاماًل کنترل 
شود.« سپس هاشمی طبا دیدگاه های خود درباره قاچاق را توضیح داد و گفت: 
»برای کشوری که استقاللش  توسط رزمندگان و شهدا تدوین شده، بسیار جای 
تاسف است که این مقدار کاالی قاچاق وارد می شود. روزنامه های ما نوشته اند 
که از 114 اسلکه رسمی قاچاق وارد کشور می شود و  در هیچ جای دنیا قابل 
درک نیست که چگونه عناصر و افرادی می توانند از اسکله های رسمی قاچاق 
وارد کشور کنند. البته تاکید بر آن است که گمرک ایران مبادی خود را محکم 
کرده و همچنین گفته شده که از مناطق آزاد، رقمی حدود 450  میلیون دالر 
کاال وارد می شود. من تقاضا دارم از برادارانی که اطالعات دقیق تری دارند واقعا 
بگویند چگونه از 114 اسلکه کاالی قاچاق وارد می شود و شناسایی نمی شود 

و به مردم گفته نمی شود.«

4درصدری ها با قاچاق مبارزه نمی کنند
نفر سوم قالیباف بود که در پاسخ به جهانگیری گفت: »ما اگر بحث 4 
درصدی ها را مطرح می کنیم به این دلیل است که چرا با قاچاق کاال مبارزه 
نمی شود. اولین شرط مبارزه با قاچاق کاال، پیشگیری است.« به با تکرار ادعای 
دست داشتن مدیران سطح باالی دولت در قاچاق گفت: »وقتی در دولتی برخی 
اعضای دولت و مدیران آن، در عین حال که حقوق یک کارگر 800 هزار تومان 
است و عقب ماندگی حقوق پیدا می کند، وزرای آن دولت پایه گذار حقوق های 
نجومی می شوند. مانند جنابعالی که در دوره وزارت پاداش های چند میلیاردی را 
هم برای خود تصویب می کنید و  هم به عده ای از همکاران خود می دهید؛ شما 
وقتی که در هفته قبل دیدید وزیری که کار فرهنگی دارد،  واردات غیرقانونی 
انجام می دهد آیا شما با این شرایط می توانید از قاچاق پیشگیری کنید؟« قالیباف 
روحانی و جهانگیری را خطاب قرار داد و گفت: »وقتی شما امروز نمی توانید 
امنیت سپرده گذاران مستضعف مانند سپرده گذاران موسسه های کاسپین و میزان 
را تامین کنید، بعد می گویید باید سرمایه وارد کنید و  امنیت آن را برقرار کنید؟ 
وقتی شما در مسکن مهر مشکل دارید به این دلیل است که وزرای شما مشغول 
کار تجاری و شخصی خود هستند؛ وقتی شما کسی را می گذارید که مدیر بانک 
را او تعیین می کند و بدون هیچ روالی رقم بیش از 400 میلیون تومان را در 

حسابی جابجا می کند، طبیعتا قاچاق کاال اتفاق می افتد.«
ادامه در صفحه 10 
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مدیرعامل جامعه ایمن کشور    اخبار

عرض تسلیت چاره کار نیست
 لیال شاهی 

آمارها نشان می دهد در ایران بیش از 5 هزارمعدن فعال 
وجود دارد. معادنی که گفته می شود بسیاری از آن ها از 
استانداردهای الزم برخوردار نیستند و هر لحظه امکان 
وقوع حادثه ای در آنها محتمل است. حادثه ای که در روز 
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396، ساعت 11:30 صبح، 
در معدن زغال سنگ آزادشهر گلستان رخ داد یکی از 
نمونه های این حوادث بود که بر اثر آن ده ها کارگر در 
زیر زمین گرفتار شدند و جان خود را از دست دادند. 
مسلما در بروز چنین اتفاقاتی حمایت های درمانی و 
بیمه ای از کارگران و بازماندگان آنها از اهمیت بسیاری 
برخوردار است ولی گفته برخی کارگران مبنی بر نبود 
پوشش بیمه ای، توجهات را به خود جلب کرد و موجی از 
انتقادات را برانگیخت. علیرضا ابراهیمی، نمایندگان مردم 
آزادشهر در مجلس نیز پس از این حادثه گفت: »برخی 
از کارگران معدن »زمستان یورت« از شش ماه تا یک 
سال حقوق عقب مانده داشته و از نظر بیمه درمانی هم 
از چتر حمایتی مطلوب برخوردار نبوده اند.« علی رغم 
بازدید مسئوالن و اعالم آنها برای حمایت از بازماندگان و 
حادثه دیدگان این حادثه ولی همچنان اوج نارضایتی ها از 
وضعیت نابسامان کارگران به خصوص در زمینه بیمه به 
گوش می رسد و آنها این اقدام مسئوالن را همانند نوش 
دارو بعد از مرگ سهراب می دانند چرا که اکنون بسیاری 
از کارگران از وضعیت مناسب معیشتی و به خصوص 
بیمه برخوردار نیستند و به همین دلیل خواهان دست 

یافتن به حداقل حقوق خود هستند. 
جواد نوفرستی، مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور و 
کارشناس امور اجتماعی و اقتصادی بر این باور است که 
کارگران از نظر معیشتی و به خصوص بیمه از وضعیت 
مناسبی برخوردار نیستند. وی به برخی از مشکالت 
کارگران اشاره کرد و می گوید: »وقتی حوادثی در کشور 
مشابه معدن ذغال سنگ یورت اتفاق می افتد مسئولین 
تنها عرض تسلیت دارند و از رسیدگی به بازماندگان 
و مصدومان صحبت می کنند، این الزم و خوب است 
اما کافی نیست. این نگاه باید وسیع تر باشد از این منظر 
که از اتفاقات رخ داده از جمله حادثه معدن و پالسکو 
درس بگیریم و مطمئن شویم که این حادثه دوباره تکرار 
نمی شود. متاسفانه کمتر کسی به حوزه ایمنی توجه دارد. 
ای کاش در پیام مسئوالن محترم دستور یا حداقل توصیه ای 
به تمامی معادن و کارگاه های دیگر ارائه شود تا به بحث 
ایمنی محیط کار و معادن، جدی فکر کنند تا حادثه 

دیگری اتفاق نیفتد.«
وی ادامه می دهد: » طبق اخبار منتشر شده از زبان برخی 
کارگران معدن آزادشهر، عالوه بر اینکه قرارداد مناسبی 
ندارند، چند ماه حقوق معوق دارند و یا کل سال را بیمه 
نیستند. در جایگاه تایید صحت یا سقم این موارد نیستم 
و توسط مسئوالن ذیربط بررسی خواهد شد. صحبت 
من بطور عام در کل معادن و کارگاه ها و حقوق کارگران 
است. اینکه بعد از حادثه ای مثل پالسکو گفته شود بیمه 
بیکاری به کسانی که بیمه هم نبودند تعلق می گیرد خوب 
و قابل تقدیر است اما نوشدارو بعد از مرگ سهراب است 
و دردی دوا نمی کند. حادثه پالسکو و معدن می تواند 
درس بزرگی باشد تا دولت تضمین دهد هیچ کارگری 

بدون بیمه نباشد و قرارداد سفید امضاء نکند.«
وی می گوید: »اینکه به خانواده عزیزان از دست رفته 
کمک کنیم اقدام خوبی است. اما باید منتظر حادثه و 
فاجعه باشیم بعد مشکالت مشخص شود؟ باید مسئولیت 
دستگاه های نظارتی شفاف و مشخص شود آیا واقعا 
تمام کارگران شریف ما در سراسر کشور و چه در سایر 
محیط های کاری از بیمه مناسبی برخوردار هستند؟ به 
طور قطع اینطور نیست. ایده آل اینست که حقوق و 
مزایای کارگران عادالنه و شرافتمندانه باشد و قراردادها 
و بیمه ها مورد رضایت کارگران باشد و امنیت شغلی 
وجود داشته باشد. نگرانی و دلهره از قراردادهای موقت، 
آرامش کارگران را می گیرد و برعکس، رضایت آنها 

می تواند به افزایش بهروری آنها کمک کند. باید بستر و 
شفافیت و بستر مطمئنی ایجاد شود که کارگران بدون 
ترس از دست دادن شغل شان، دغدغه ها و نارضایتی ها 
و وضعیت حقوق و بیمه شان را اعالم کنند. در بسیاری 
از موارد، وقتی کارگران شغل شان ر از دست می دهند و 
دنبال دریافت بیمه بیکاری شان هستند، متوجه می شوند 
که کارفرما در مقاطعی، بیمه آنها را پرداخت نکرده یا 

کامل پرداخت نکرده است.«
»تعهدنامه ها  می گوید:  کارگری  حقوق  فعال  این 
معموال یکطرفه و به ضرر کارگران است اخیرا خبری 
در شبکه های مجازی منتشر شد که در شرکتی تعهدنامه 
از کارگر می گیرند که اگر حادثه ای رخ داد کارگرهیچ 
حق و حقوقی و شکایتی نسبت به شرکت ندارد. حقیقت 
امر این است که در بسیاری از صنایع و کارخانجات 
دولتی و خصوصی کارگران استثمار می شوند. کدام کارگر 
می تواند با دریافتی کمتر از یک میلیون تومان که کمتر 
از نصف خط فقر مطلق و خط معیشت است زندگی 
آبرومندی داشته باشد. امیدواریم مسئول دولت دوازدهم 
هر فردی که انتخاب می شود، فکر اساسی به دغدغه جدی 

کارگران داشته باشد.«
نمی تواند  با یک شغل  »کارگر  می دهد:  ادامه  وی 
زندگی اش را اداره کند و مجبور است شغل دوم داشته 
باشد. شغل دوم یعنی گرفتن شغل یک نفر دیگر. این 
موارد از جمله موضوعاتی است که با مسائل اجتماعی و 

اقتصادی و روانی جامعه و حتی پایداری کانون خانواده در 
ارتباط است که امیدوارم این مسائل جدی گرفته شود.«
کارشناس امور اجتماعی و اقتصادی می گوید: »عالوه 
بر مالک و پیمانکار این معدن، دستگاه های نظارتی نیز 
در پی این اتفاق مسئول هستند. ای کاش این شجاعت 
وجود داشت که دستگاه های مسئول نیز اعتراف کنند که 
نقش نظارتی خود را بخوبی انجام نداده اند و در قبال این 
افراد و این حادثه مسئولند. چگونه دستگاه های نشت 
یاب گاز کار نمی کردند و چرا سیستم اندازه گیری 
سطح اکسیژن و گاز CO در معدن هوشمند نبودند که 
اگر به کمتر از سطح موردنظر برسد یا دستگاه کار نکند، 
اجازه ورود افراد به معدن داده نشود« وی ادامه می دهد: 
»در مجموع کارگران در کشور وضعیت مطلوبی ندارند. 
یکی از مشکالت اصلی کارگران بحث بیمه است. البته 
وضعیت تمام صنایع و معادن کشور همانند معدن آزاد 
شهر نیست. حتما معادنی وجود دارد که از این هم 
بدتر است و حتما معادنی نیز وجود دارد که وضعیت 
مطلوبی دارد. در مجموع اگر ارزیابی کنیم وضعیت بیمه 
کارگران در تمامی دستگاه ها و شرکت های خصوصی 
و دولتی وضعیت مطلوبی نیست. بخشی از این مشکل 
به شرکت ها و بخشی به دولت مربوط می شود. چرا 
شرکت ها از بیمه کردن افراد دوری می کنند و یا سعی 
می کنند حق بیمه پرداخت نکنند؟ چرا از افزایش قابل 
توجه حداقل حقوق ها جلوگیری می کنند؟ در واقع باید 
گفت از آنجایی که دولت خود بزرگترین کارفرما است 

طبیعتا همیشه به نفع نماینده کارفرما رای خواهد داد.«
نوفرستی می گوید: »از طرف دیگر و در جهت دفاع 
از کارفرمایان، باید اشاره کرد که دولت از کارفرما انتظار 
بسیاری دارد. ایجاد شغل، کاهش فشار و بار از روی دوش 
دولت، کاهش آسیب های اجتماعی با ایجاد شغل، بهره 
سنگین، دستورالعمل ها، بخش نامه ها، بیمه، مالیات و غیره 
از جمله مسائلی است کارفرماها با آن روبرو هستند. اگر 
حقوق کارگر 1 میلیون تومان باشد کارگر 7 درصد این 
مبلغ را به عنوان سهم بیمه کارگر و کارفرما 23 درصد 
این مبلغ را بعنوان سهم بیمه کارفرما پرداخت می کند. 
در اینجا دولت باید به کمک بخش خصوصی بیاید. 
برای خروج از رکود اگر به طرح هایی که وجود دارد، 
توجه شود، مثال در کاهش سهم بیمه کارفرما، به تولید 
کنندگان کمک کنند تا شرایط بهتری ایجاد شود. در این 
شرایط فشار بر کارفرما کمتر شده و در نتیجه عالوه بر 
گسترش صنعت، رضایت کارگران نیز افزایش می یابد.« 

رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد

تشکیل 13 تیم واکنش سریع 
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر همزمان با هفته هالل 
احمر بااعالم تشکیل 13 تیم واکنش سریع در کشور، گفت: در سال جاری 
در صورت تحقق بودجه تیم های واکنش سریع در شعب تشکیل می شود.
مرتضی سلیمی در گفت وگو با ایسنا همزمان با هفته هالل احمر ضمن 
تشریح عملکرد سازمان امداد و نجات طی یکسال گذشته، گفت:  سال 
گذشته و دو ماهی که  از سال جدید گذشت پر از حادثه بود. حوادثی 
مانند زلزله فریمان، حادثه پالسکو و سیل های خوزستان، لرستان، سیستان 
و بلوچستان، طوفان های صد روزه سیستان، خشکسالی، حادثه قطار سمنان 
و حوادث جاده ای رخ داد که در همه این حوادث سازمان امداد و نجات 
از اولین لحظات حادثه تا روزهای پس از حادثه در کنار آسیب دیدگان بود 
و امدادگران این جمعیت تسکینی بودند بر آالم رنج دیدگان از حوادث.

وی با بیان اینکه کشور ما در منطقه خطرپذیری برابر سوانح طبیعی و غیر 
طبیعی قرار دارد، در عین حال گفت:  اما متاسفانه رویکرد کاهش خطر و 
پیشگیری از خطر نیز چه به لحاظ قانونی و مهم تر از آن به لحاظ اجرایی 
در سطح ضعیفی قرار دارد و بیشتر اقدامات معطوف به پاسخگویی و تا 
حدودی آمادگی نسبت به سوانح است. از سوی دیگر رفتارهای پرخطر 
به ویژه در حوادث جاده ای و فقدان ایمنی در حوادث انسان ساز نیز بر 

افزایش و پیچیدگی حوادث در کشورمان افزوده است.
به گفته سلیمی، از آنجایی که در مراحل چرخه مدیریت بحران نقش 
سازمان در مرحله پاسخگویی است؛ آمادگی مناسب، پاسخگویی سریع 
و فوری برای سازمان امداد و نجات از اهمیت خاصی برخوردار است. 
شاید مهم ترین اقدام این سازمان را بتوان تشکیل تیم های واکنش سریع 
در مراکز استان ها دانست که ان شاءاهلل در سال جاری در صورت تحقق 
بودجه این تیم ها را در شعب هم تشکیل خواهیم داد. حضور این تیم ها 
به ویژه در حادثه سیل آذربایجان و زلزله خراسان، تحسین از سوی مردم 
و مسئوالن در پاسخگویی مناسب و سریع سازمان را به همراه داشت.

سلیمی اضافه کرد: پیش از رونمایی از تیم های واکنش سریع، در بهمن 
ماه یک دوره آموزشی فشرده برگزار کردیم و اعضای تیم های واکنش 
سریع در چهار مرحله در مرکز آموزش های تخصصی امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر استان کرمان به مدت هشت شبانه روز در چهار 
کارگاه عملیاتی سوانح جاده ای ، آوار، ارتفاع و فضای معلق و پیش 
بیمارستانی شرکت داشتند. در این دوره مجموعا 493 نفر از اعضای 
تیم های واکنش سریع استانهای سراسر کشور توسط 70 نفر از مربیان 
زبده کشور، 39 هزار و 440 ساعت آموزش دیدند. همچنین با تدوین و 
ابالغ دستورالعمل آمادگی جسمانی ، تمامی اعضای تیم های کشور موظف 
به ارتقای توانمندی جسمانی خود در استان ها شدند تا در آزمون های 

متمرکز کشور مورد سنجش قرار گیرند.
وی به حضور تیم های امدادی هالل احمر در حادثه پالسکو اشاره کرد 
و گفت: این نیروهای عملیاتی در رسته های سیزده گانه تیم بندی شدند 
و انجام این اقدام پیش از حادثه پالسکو نشان داد که در حوزه امداد و 
نجات رویکرد آینده پژوهی داشتیم. از طرفی دیگر در حادثه پالسکو 
دیدیم که امروزه پاسخگویی به حوادث، تخصص ها و مهارت های 
ویژه ای را می طلبد. ما این موضوع را از سال گذشته در دستور کار 
خود قرار دادیم و ان شاء اهلل امسال تمامی 13 تیم واکنش سریع که در 
سراسر کشور تشکیل داده ایم را به آموزش های ویژه تجهیز خواهیم کرد.

 رئیس سازمان امداد و نجات گفت: با توجه به محدودیت های بودجه ای 
که داریم مجبور هستیم در تجهیز این تیم ها اولویت بندی داشته باشیم. ولی 
امیدوارم این رویکرد در چند سال آینده کیفیت عملیات ها را هم افزایش 
دهد. همچنین برای افزایش پاسخگویی، به ویژه در مناطق صعب العبور 
ناوگان هوایی هالل احمر را از 17 فروند بالگرد به 24 فروند افزایش 

دادیم. ان شاء اهلل تا پایان سال باز هم افزایش خواهیم داشت.
 سلیمی در مورد سایر برنامه های سازمان امداد و نجات هالل احمر در 
سال گذشته عنوان کرد: طرح بزرگ امداد و نجات اربعین حسینی  را 
در سال گذشته اجرا کردیم و در همین راستا به بیش از 130 هزار نفر 
از زائران در داخل کشور و در کشور عراق ارائه خدات امدادی ارائه 
دادیم. تعداد نیروهای امدادی مستقر در عراق صد در صد افزایش 
داشت و همچنین نیروهای امدادی در قرارگاه های مرزی با افزایش 
حدود 80درصدی همراه بود.  وی افزود: اجرای طرح های فصلی امداد 
و نجات تابستانه - زمستانه و نوروزی از دیگر برنامه های ما در سال 
گذشته بود و در این طرح ها به بیش از یک میلیون نفر از هموطنانمان 

خدمات امدادی ارائه شد.

      سازمان مجري ساختمانها وتاسیسات دولتي وعمومي به استناد آئین نامه شماره 193542/ت/42986ك 
مورخ 88/10/1 خريد خدمات مشاور، در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور براي خدمات مراحل اول و دوم 

توسعه بیمارستان100 تختخوابي مهاباد واقع در استان آذربايجان غربي به روش كیفیت و قیمت پس از ارزيابي 
هاي الزم اقدام نمايد0

لذا از مشاورين واجد شرايط رتبه 1 با تخصص آموزشي، ورزشي، بهداشتي ودرماني درخواست      مي 
شود در صورت تمايل ، به مدت يك هفته پس از درج آگهي نوبت دوم براي دريافت اسناد از سازمان مجري به 
نشاني مالصدرا- خیابان شیراز شمالي- خیابان دانشورشرقي- پالك 33 طبقه ششم بلوك غربي اداره كل پیمان 

ورسیدگي مراجعه ويا در سايت مناقصات كشور )IETS.MPORG.IR( رويت نمايند0 
ضمناً پرداخت هزينه چاپ آگهي در دو نوبت به عهده مشاور منتخب خواهد بود0

      سازمان مجري ساختمانها وتاسیسات دولتي وعمومي به استناد آئین نامه شماره 193542/ت/42986ك 
مورخ 88/10/1 خريد خدمات مشاور، در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور براي خدمات مراحل اول و دوم 
بیمارستان160 تختخوابي جايگزين بیمارستان امام خمیني )ره( شهرستان نور واقع در استان مازندران به روش 

كیفیت و قیمت پس از ارزيابي هاي الزم اقدام نمايد0
لذا از مشاورين واجد شرايط رتبه 1 با تخصص آموزشي، ورزشي، بهداشتي ودرماني درخواست مي شود 
در صورت تمايل ، به مدت يك هفته پس از درج آگهي نوبت دوم براي دريافت اسناد از سازمان مجري به 

نشاني مالصدرا- خیابان شیراز شمالي- خیابان دانشورشرقي- پالك 33 طبقه ششم بلوك غربي اداره كل پیمان 
ورسیدگي مراجعه ويا در سايت مناقصات كشور )IETS.MPORG.IR( رويت نمايند0 

ضمناً پرداخت هزينه چاپ آگهي در دو نوبت به عهده مشاور منتخب خواهد بود0

آگهي انتخاب مشاور براي 
 توسعه بيمارستان 100 تختخوابي  مهاباد )نوبت اول(

آگهي انتخاب مشاور براي بيمارستان 160 تختخوابي جايگزين 
بيمارستان امام خميني )ره( شهرستان نور  )نوبت اول(

سازمان مجري ساختمانها وتاسیسات دولتي وعمومي
وزارت راه وشهرسازي

سازمان مجري ساختمانها وتاسیسات دولتي وعمومي
48وزارت راه وشهرسازي

ف 0
م ال

48
ف1

م ال

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد

اجرای طرح جایگزینی ۴ بیمارستان 
قدیمی و فرسوده در پایتخت

ايسنا: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از طرح این دانشگاه برای 
جایگزینی بیمارستان های فرسوده خبر داد.  رضا پایدار درباره جزییات 
این برنامه گفت: در حال حاضر بیشتر بیمارستان های ما ایمنی باالیی 
ندارند، ولی در طول زمان بیمارستان های جدید جایگزین و ساختمان های 
قدیمی این بیمارستان ها تخریب خواهد شد. بیمارستان هایی همچون 
برنامه  این  اکرم )ص( و فیروزآبادی جزو  لوالگر، فیروزگر، رسول 
هستند. وی افزود: با این اقدام ظرفیت بیمارستان ها افزایش می یابد 
و آخرین استانداردهای ایمنی دنیا نیز رعایت می شود. بیمارستان های 
فیروزآبادی با 400 تخت، مالرد و قدس با حدود 300 تخت، سوختگی 
که مجهزترین بیمارستان در این زمینه خواهد بود با ظرفیت 150 تخت، 
بیمارستان جدید روانپزشکی با 200 تخت و بیمارستان جدید رسول 

اکرم نیز با ظرفیت 1000 تخت بین پنج تا هفتاد درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته اند.  پایدار، ضریب اشغال تخت در بیمارستان های تحت پوشش 
این دانشگاه علوم پزشکی را حدود 90 درصد اعالم کرد و گفت: با 
این وجود بیماران اورژانس بالفاصله بستری می شوند. بیمارانی که نیاز 
به عمل های فوق تخصصی داشته باشند نیز بسته به نوع عمل مورد 
نیاز و همچنین بیمارستان طی دو هفته نوبت داده می شوند. بیماران 

عادی نیز طی یکی - دو روز بستری می شوند.
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین تاکید کرد که با 
وجود مطالبات باالی بیمارستان ها از بیمه ها، دست رد به سینه هیچ 

بیماری زده نمی شود و برای بستری کسی مانعی وجود ندارد.
 وی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر بیمارستان های ما بین شش ماه 
تا یک سال و در مجموع 300 میلیارد تومان از بیمه های پایه سه گانه 
مطالبه دارند. این رقم با توجه به اینکه مجبور هستیم هزینه تجهیزات و 
دارو را با فاصله کوتاهی بپردازیم، به شدت بیمارستان ها را تحت فشار 
گذاشته و مدیریت بیمارستان را دچار تنش کرده است که چگونه این 
تعادل را برقرار کنند. هرچند تا امروز وزارت بهداشت با چنگ و دندان 
تالش کرده است هیچ کمبودی در زمینه دارو وجود نداشته باشد. ما 
نیز ما به دلیل تاکید وزارت بهداشت کار را به سختی انجام داده ایم و 
نگذاشتیم بیماران لطمه بخورند. کارانه ها نیز تا شهریور 95 پرداخت 

شده است و سعی کرده ایم به طور متوسط ماهی یک کارانه را طی پنج 
ماه گذشته پرداخت کنیم.  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران 
تاکید کرد: اگر رشد تعرفه ها به اندازه کافی نباشد، ممکن است مشکالت 
در سال اول خودش را نشان ندهد، ولی بر هم خوردن این تعادل در 
سال های آینده بر وضعیت بیمارستان ها، تعادل درآمد و هزینه ها تاثیر 
خواهد گذاشت و بیمارستان های ضعیف را دچار مشکل می کند. باید 
به اندازه میزان تورم، تعرفه های بیمارستان ها نیز افزایش یابد تا بتوانند 
امور را اداره کنند.  پایدار، درخصوص وضعیت ادامه بهبود وضعیت 
هتلینگ بیمارستان ها با وجود بدهی بیمه ها به بیمارستان ها نیز گفت: 
وزارت بهداشت برای هتلینگ بیمارستان ها بودجه جداگانه ای قرار 
داده است تا بیمارستان ها بتوانند کار بازسازی را انجام دهند. ما طی 
یک ماه گذشته بیمارستان امام حسین )ع( را در شهرستان بهارستان 
افتتاح کردیم. آمار مراجعه به آن در کمتر از یک ماه به روزی 700 نفر 
رسیده  است که عدد باالیی محسوب می شود. مردم این شهرستان تا 
قبل از این افتتاح حتی یک بیمارستان نیز نداشتند. در مجموع طی سه 
سال گذشته حدود 700 تخت به ظرفیت بیمارستان ها اضافه کرده ایم.
 وی همچنین از کاندیداهای انتخابات شورای شهر درخواست کرد، 
سالمت مردم را در اولویت قرار دهند و درباره روند اداری پروژه های 

بیمارستانی با آنها همکاری کنند و مانع اجرای این پروژه ها نشود.

گزارش خبری 
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دستاوردهای دولت یازدهم در گفت وگوی اختصاصی با محمدرضا ظفرقندی

شعیبشاهزمانی


: یکی از وعده های مهم حسن روحانی در انتخابات 
سال 92، حل مشکالت سالمت مردم بود که در قالب 
طرحی با عنوان تحول نظام سالمت اجرایی شد. وی 
به وعده  های خود در این  زمینه عمل کرد و منابع مالی 
چشمگیری به این حوزه اختصاص داد و به هرشکل ممکن 
از اجرای طرح، حمایت کرد. اما در مقام اجرا، عملکرد 
وزارت بهداشت این دولت، با انتقادات جدی از جانب 
کارشناسان مواجه شد که این نقدها همچنان ادامه دارد. اما 
سوالی که امروز در برابر کارشناسان و رسانه های تخصصی 
حوزه سالمت وجود دارد، این است که آیا عالقه مندی به 
ادامه گفتمان عقالنیت و اعتدال با انتخاب مجدد حسن 
روحانی، به این معنا است که نقدها نادیده گرفته شود؟ 
یا اینکه می توان درعین عالقه مندی به دولت، نقدهای 

دلسوزانه ای هم داشت؟ 
این پرسش را با محمدرضا ظفرقندی استاد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و از فعاالن سیاسی عضو انجمن 

اسالمی جامعه پزشکی در میان گذاشتیم.
: باتوجه به موفقیت چشمگیر دکتر حسن روحانی 
در آوردن حوزه سالمت به کانون توجهات دولت و 
مجلس و تأمین بخش های عمده ای از هزینه های بهداشت 
و درمان مردم از منابع دولتی در قالب طرح تحول 
سالمت، به نظر شما طرح مشکالت اجرایی و انتقاد 
از بعضی بخش های طرح تحول سالمت، در تعارض 

با منافع ملی و حمایت از دولت تدبیر و امید است؟
نکته ای که شما به آن اشاره کردید، بسیار مهم است. 
وقتی که قرار است در کشور تغییر و تحولی اتفاق بیفتد و 
برای آینده کشور برنامه ریزی شود، الزم است که همه ما 
بدانیم تکلیفمان چیست. به نظر من بهترین گزینه در این 
مقطع، واقع گرایی و داشتن یک نگاه واقعی به برنامه ها، 

طرح ها و عملکردها است.
اما در ارتباط با سؤال شما و حوزه سالمت، واقعیت 
این است که طرح تحول سالمت برای مردم، طرح بسیار 
مفیدی بوده است. درواقع هم در بُعد نظری و هم در بُعد 
عملی، جزو آرزوهای ما که بیش از 40 سال است در 
حوزه پزشکی کار می کنیم، بوده است. من از قدیم در حوزه 
پزشکی فعال بوده ام و مسئولیت های مختلفی داشته ام. رئیس 
نظام پزشکی بوده ام، رئیس دانشگاه بوده ام و ... واقعیت این 
 out of pocket است که آرزوی ما همیشه این بوده که
و آن چیزی که مردم برای سالمت می پردازند، کاهش پیدا 
کند. امروز پرداخت از جیب مردم به طور مشخص بین 
10 تا 15 درصد کاهش پیدا کرده است. زمانی که بنده 
رئیس نظام پزشکی بودم، به طور جدی به دنبال این بودم 
که برویم و از آقای خاتمی خواستار این شویم که سهم 
بهداشت و درمان از GDP افزایش پیدا کند. باالخره این 
برای بهداشت و درمان یک شاخص است. امروز دولت 
توانسته است سهم بهداشت و درمان از GDP را حدود 
1/8 درصد افزایش بدهد. 1/8 درصد از یک حدی که کاًل 
5/5 تا 6 درصد بوده، رقم قابل مالحظه  و مهمی است.

در بُعد نظری جناب آقای روحانی بیشترین سرمایه 
گذاری و حمایت را از حوزه سالمت و بهداشت و درمان 
کشور انجام داده و این در تمام دولت های پیشین بی سابقه 
بوده است. چه دولت هایی که ما به آنها خیلی عالقه مند 
هستیم و چه دولت هایی که به آنها عالقه ای نداریم. همچنین 
دولت توانسته حدود 21 هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت 
کشور اضافه کند. این ها شاخص هایی هستند که در بعد 

نظری می شود به آنها اشاره کرد. 
در بعد عملی و پراتیک، چیزی که من به عنوان یک 
جراح و معلم دانشگاه می بینیم، این است که امروز مریضی 
که به بیمارستان سینا در پایین شهر تهران مراجعه می کند، 
با پرداخت یک هزینه بسیار کم، خدمات درمانی با کیفیت 
بسیار باال دریافت کرده و بیمارستان را ترک می کند. خود 
من عمل هایی انجام می دهم که فقط هزینه وسایل آن عمل 
30 میلیون تومان می شود. این غیر از هزینه های مربوط 

به بستری و جراح  و امثالهم است. اما االن تمام کارهای 
مربوط به یک بیمار آنوریسم آئورت با کمتر از یک میلیون 
تومان انجام می شود. خود من حتی بیمارانی را می شناختم 
که به دلیل هزینه باالی درمان، سال ها بیماری  خودشان را 
تحمل می کردند ولی به خاطر اینکه توان پرداخت هزینه های 
درمانی خود را نداشتند، به پزشک مراجعه نمی کردند. ضمن 
این که متخصصانی که امروز در بیمارستان ها به صورت 
مقیم مشغول فعالیت هستند، کیفیت درمان را باال برده اند.
: با این حساب شما معتقدید که رئیس جمور به 
وعده های خودش عمل کرده است. آیا نقدی هم به 

طرح تحول وارد می دانید؟
آن چیزی که الزم بود آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور 
در حوزه سالمت انجام دهد، به خوبی به انجام رسیده 
است. اما در اجرا، طبیعتاً اشکاالتی هم وجود دارد. به هرحال 
هیچ دیکته ای نیست که غلط نداشته باشد. وقتی که وارد 
حوزه اجرا می شویم، قطعاً اشکاالتی به وجود می آید که 
البته هیچ ربطی هم به آقای روحانی ندارد. این اشکاالت 
برمی گردد به کسانی که قرار بوده طرح را به اجرا درآوردند.
: این اشکاالت را در کدام بخش ها می دانید و 

چگونه مرتفع می شوند؟ 
همان طور که گفتم، اشکاالتی در اجرا وجود دارد اما 
اگر  عملکرد براساس راهنماهای بالینی باشد و هزینه ها 
صرفه جویی شود، طبیعتاً آن اشکاالت هم اصالح می شوند. 
اما اگر اجرای طرح تحول سالمت بدون درنظر گرفتن 
راهنماهای بالینی باشد، نه فقط کشور ما بلکه پیشرفته ترین 
کشورهای دنیا هم از عهده آن برنمی  آیند. باالترین سهم 
سالمت از GDP را کشورهای آمریکا و کانادا دارند ولی 
وقتی نگاه می کنیم، می بینیم هزینه کردهای همان کشورها هم 
بی حساب و کتاب نیست؛ کمااینکه دیدیم طرح اوباماکر در 
آمریکا متوقف شد. بنابراین اوالً الزم است منابع سالمت، 
ثابت و پایدار شود. هر روز نمی شود در یک جایی به دنبال 
بودجه بگردیم. دوم اینکه حتماً الزم است در هزینه کرد 
همین منابع پایدار هم صرفه جویی شود. کارهای بی مورد 
نباید انجام شود. ازسوی دیگر بیمه ها هم باید کارهایی که 
با تدبیر و نظارت انجام می شود را تحت پوشش درآوردند 
و هزینه های آن را تقبل کنند. مورد دیگر هم تکمیل نظام 
ارجاع است. من فکر می کنم اگر این اصول رعایت شود، 

اشکاالت مرتفع خواهد شد. 
: درحال حاضر همین بیمه ها با مشکالت زیادی 
مواجه شده اند و پرداخت های آنها با تأخیر انجام می شود.
 ببینید. اگر دو موردی که با آن اشاره کردم، رعایت 
شود، یعنی منابع ثابت و پایداری برای حوزه سالمت 
درنظر گرفته شود و این منابع هم با رعایت صرفه جویی 

هزینه شود، دلیلی ندارد که پرداخت ها با تأخیر انجام 
شود. باالخره اینکه پرداخت ها به موقع انجام نمی شود، 
از اشکاالت طرح تحول است ولی واقعیت این است که 
اصل طرح تحول سالمت، یک طرح بی نظیر و بی سابقه 
است و من فکر می کنم یکی از خدمات ارزشمند دولت 
آقای روحانی در بُعد داخلی همین طرح بوده است. البته 

دولت، خدمات ارزشمند دیگری هم داشته است.
: لطفاً به بخشی از این خدمات اشاره کنید.

قطعاً آرامشی که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی و 
اجتماعی کشور برقرار کرده، جای تقدیر دارد. من یک 
معلم دانشگاه هستم. ما به جز دوره آقای خاتمی، هیچ گاه 
در دانشگاه چنین آرامشی را تجربه نکرده بودیم. فضا در 
دولت های نهم و دهم، بسیار امنیتی و ناآرام بود. این یک 
خدمت مهم است که به مردم ارائه شده است. در حوزه 
آرامش اقتصادی شما ببینید که دولت آقای روحانی باالخره 
یک ثبات اقتصادی را در کشور حاکم کرد. حتماً به خاطر 
دارید که در دولت قبلی به طور روزانه با کاهش ارزش پول 
ملی مواجه بودیم و از آن مهم تر این که حتی نمی دانستیم 
این کاهش به چه میزان است. تغییرات قیمت ارز واقعًا 
غیرقابل پیش بینی بود. در آن فضا مگر کسی می توانست 
سرمایه گذاری و کار اقتصادی درست انجام دهد؟ درحوزه 
آزادی ها هم خود شما ببینید که چقدر فعالیت فضای 
مجازی، روزنامه ها و دیگر رسانه ها نسبت به دولت قبل 

متفاوت شده است. 
درمجموع من فکر می کنم 3 کار مهم در دولت آقای 
روحانی انجام شده است. یکی از آنها بازگرداندن »آرامش« 
ایران هراسی  در داخل و خارج از کشور است. بحث 
برطرف شده است. در دولت های نهم و دهم، یک کشور 
مهم اروپایی رئیس جمهور ما را نمی پذیرفت و ما یک 
مالقات با آنها نداشتیم. اما امروز فضا باز شده است. در 
دولت آقای روحانی اقدامات خوبی در این زمینه انجام 
شده است. البته وقتی که می گویم »دولت آقای روحانی«، 
منظورم مجموعه دولت است. یعنی منظورم آقای ظریف 
هم هست، آقای جهانگیری هم هست، آقای زنگنه هم 
هست و . . .  این ها افرادی هستند که در این دولت آمده اند 

و شرایط حوزه خودشان را بهتر کرده اند. 
خالصه مطلب اینکه دولت آقای روحانی در حوزه های 
»آرامش«، »آبادانی« و »آزادی« در کشور دستاوردهای  بسیار 
خوب و کارنامه موفقی داشته است و به همین دلیل ما هم 
باید سعی کنیم هرچه که در توان داریم برای ادامه پیدا 

کردن این مسیر انجام دهیم.
: چندی پیش و در فاصله چند ماه مانده به 
پایان عمر دولت یازدهم، وزیر بهداشت طی حکمی، 

تعدادی از کارشناسان و مدیران نظام سالمت کشور را 
به عنوان اعضای شورای راهبردی طرح تحول سالمت 
منصوب کرد و به آن ها مأموریت داد تا راه حل برخی 
از اشکاالتی که در همان حکم به آنها اشاره شده بود 
را مورد بررسی قرار دهند. نکته قابل توجه این بود که 
ایراداتی که در حکم وزیر بهداشت آمده بود، دقیقًا 
همان مواردی بودند که در این سه چهار سال از زبان 
منتقدان مطرح می شد ولی ما شاهد بودیم که با عناوینی 
چون »نادان«، »مغرض« و »غضنفرهایی که گل به خودی 
می زنند« با انتقادات آنها برخورد شد. تشکیل این شورای 

راهبردی را چگونه ارزیابی می کنید؟
من این اقدام را به فال نیک می گیرم. البته این اصالحات، 
خیلی زودتر از اینها هم باید آغاز می شد ولی همین 
که باالخره به نتیجه رسیده اند که این اشکاالت وجود 
شنیده  باید  نقدها  به هرحال  است.  مهم  بسیار  دارد، 
شود و اشکاالت برطرف شود و من فکر می کنم به 
بهتر بود که زودتر از  این نقطه رسیده ایم. البته قطعاً 
اینها این اتفاق می افتاد ولی مهم این است که امروز 
اتفاق افتاده است. واقعیت این است که تشکیل همین 
کمیته ها نشانه ای از عزم به اصالح است. کمیته دیگری 
هم با عنوان کمیته راهبردی تدوین راهنماهای بالینی 
تشکیل شده که من هم عضو آن هستم. قرار است در 
این کمیته راهنماهای بالینی تدوین شود. ثروتمندترین 
کشورهای دنیا که بیشترین منابع را برای حوزه بهداشت 
و درمان در اختیار دارند هم اگر براساس راهنماهای 
بالینی حرکت نکنند، نهایتاً بودجه آنها کفایت نمی کند؛ 
چه برسد به ما که بودجه محدودی در اختیار داریم. 
البته ممکن است بعضی از نقل قول ها در مواجهه با 
این  از همه مهم تر  باشد ولی  نبوده  مناسب  انتقادات 
است که شخص رئیس جمهور این کشور برای حوزه 
بهداشت و درمان اهمیت زیادی قائل است. این خیلی 
مهم است که رئیس جمهور کشور به مخارج این حوزه 
چگونه نگاه می کند؛ آن را هزینه می داند یا معتقد است 
که سرمایه گذاری برای آرامش مردم و کشور است؟ به 
نظر من دولت آقای روحانی، نگاه دوم را دارد و مشغول 

سرمایه گذاری برای آرامش مردم است.
به نظر شما با انجام اصالحات، طرح تحول سالمت 

قابلیت ادامه در دولت دوازدهم را دارد؟
من با اهتمامی که در آقای روحانی سراغ دارم و توجه 
عمیقی که ایشان به سالمت مردم دارد، فکر می کنم که با 
اصالحات و رفع اشکاالت، این طرح می تواند و باید ادامه 
پیدا کند به این دلیل که مردم مزه خوب آن را احساس 

کرده اند و بازگشت به شرایط سخت گذشته ممکن نیست.

امیرحسنخانی:

تعرفه پرستاری،  حلقه مفقوده حوزه
 

نماینده مردم فردوس در مجلس با بیان اینکه تعرفه پرستاری 
باید در جهت حمایت از این قشر مورد توجه قرار گیرد، 
گفت: »امیدواریم وزارت بهداشت هرچه سریعتر به مشکالت 

آنها رسیدگی کند.«
محمدرضا امیرحسنخانی، درباره ضرورت افزایش تعرفه 
خدمات پرستاری، افزود: »زمانی که تحولی در حوزه ای 
شکل می گیرد الزم است همه اجزای زیرمجموعه آن تحت 
تاثیر این تحول قرار گیرد حال با اجرای طرح تحول سالمت 
حوزه پرستاری نیز باید از نقاط مثبت  این طرح بهره مند 
شود.« نماینده مردم فردوس در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: »در طرح تحول سالمت پزشکان، مراکز درمانی، 
تولیدات دارویی و دیگر موارد دیده شده است  اما بخشی 
از حوزه درمان از جمله پرستاران دیده نشده است البته 
تاحدی نسبت به گذشته وضعیت پرستاران بهتر شده است 
اما تا رسیدن به نقطه مطلوب راه نرفته زیادی وجود دارد.«

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: »باید 
بازنگری در نحوه پرداخت به پرستاران از جمله حقوق یا 
دریافت کارانه صورت گیرد این درحالی است که بسیاری 
از موارد مهم در طرح تحول سالمت دیده شد اما حوزه 
پرستاری تا حدی مغفول ماند.« وی یادآور شد: »به نظر 
می رسد وزارت بهداشت نیز عزم راسخی برای حل مشکل 
پرستاران و نحوه پرداختی به این گروه از جامعه را دارد و 
امیدواریم هرچه سریعتر به مشکالت آنها رسیدگی شود.« 
امیرحسنخانی تاکید کرد: »امروزه عدم توجه کافی به 
قشر پرستار باعث شده احساس ناعادالنه بودن در نحوه 
که  ای  گونه  به  آید  پدید  پزشکان  و  آنها  بین  پرداختی 
گالیه می کنند از اینکه چرا حقوق و دریافتی پزشکان تا 
حد زیادی افزایش یافته اما پرستاران همچنان با مشکالت 

دست وپنجه نرم می کنند.«
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی 
گفت: »پرستاران نباید فراموش شوند و اگرچه پزشکان در 
درمان موثر هستند اما بدون شک بدون مراقبت مناسب از 

بیمار فعالیت پزشک بی نتیجه خواهد ماند.«

عابدی:

 یک سوم بودجه طرح تحول 
صرف هزینه های جاری شده است

اینکه  بیان  با  بهداشت و درمان مجلس  عضو کمیسیون 
هزینه های  صرف  تحول  طرح  بودجه  سوم  یک  حدود 
جاری شده است، گفت: »مابقی صرف ساخت، نوسازی 

و توسعه مراکز درمانی و آموزشی شده است.«
حیدرعلی عابدی درباره برخی اظهارات مبنی بر اینکه 
برای طرح تحول  میلیارد  اخیر 130 هزار  طی سه سال 
سالمت هزینه شده است، با بیان اینکه خدمات ارائه شده 
در نظام سالمت تعرفه مشخص و معینی دارد، گفت: »به 
طور قطع اکثر طرح های اجرایی دارای نواقص و ایراداتی 
است و نمی توان منکر این موضوع شد و باید به دنبال 
راهکارهایی برای مدیریت بهتر هزینه ها باشیم اما این مبلغ، 

مبلغ بسیار باالیی بوده و مورد تأیید نیست.«
با  نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، 
تاکید بر اینکه حدود یک سوم درصد بودجه طرح تحول 
سالمت صرف هزینه های جاری مانند دستمزد، حقوق و 
مزایا  شده است، یادآور شد: »مابقی به عنوان تملک و 
دارایی یعنی بابت ساخت، نوسازی، توسعه بیمارستان ها، 
مراکز درمانی و آموزشی خانه های بهداشت خرید تجهیزات، 
آمبوالنس  خرید  و  دانشگاه ها  توسعه  درمان،  تشخیص 
هزینه شده که این نوع هزینه ها سرمایه گذاری محسوب 
شده و توسعه، تکامل کشور و افزایش رضایتمندی مردم 

را به دنبال دارد.«
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، با بیان 
اینکه خدمات ارائه شده به مردم در طرح تحول سالمت 
بی نظیر بوده و این طرح یکی از آرمان های امام ) ره ( و 
مقام معظم رهبری، است، ادامه داد: »البته تعیین بودجه برای 
سالمت ملت یکی از وظایف اصلی مجلس و دولت بوده 
و دولت تأمین سالمت مردم را بر عهده دارد؛ در دولت 
یازدهم به این هدف و آرمان دست یافتیم بنابراین نوع 
خدماتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
پوشش می دهد قابل قبول و خدمات پیشگیری و درمان 
به صورت جامع و فراگیر به مردم ارائه شد و ایرادی در 

نحوه هزینه کرد منابع طرح تحول نیست.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، 
با یادآوری مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از طرح 
کمیسیون  در  تفحص  و  »تحقیق  افزود:  تحول سالمت، 
بهداشت به دقت بررسی و متوجه شدیم محاسبات انجام 
شده و هزینه های پرداخت شده بسیار روشن و شفاف و 
جای ابهام ندارد بنابراین نمایندگان در جلسه علنی امروز 
تأیید  مورد  تفص  و  تحقیق  و  تأیید  را  کمیسیون  نظریه 

نمایندگان قرار نگرفت.«

خانهملت

یک نماینده مجلس گفت: »برای اجرای کامل نظام ارجاع در کشور، همکاری دو 
سویه مردم و مسئوالن امری مهم و ضروری است.« به گزارش سپید، عباسعلی 
پوربافرانی در برنامه نیم نگاه شبکه رادیویی سالمت با اشاره به اینکه وزارت 
بهداشت به تنهایی نمی تواند نظام ارجاع را اجرا کند، افزود: »وظیفه ای که در حوزه 
سالمت محول می شود، وظیفه ای همگانی و دو طرفه است. بدین معنا که اگر 
بخواهیم فقط دستگاه های اجرایی را متولی امر سالمت کنیم و مردم همکاری الزم 
را نداشته باشند، موفق عمل نخواهیم کرد.« وی اظهار داشت: »متولی اصلی در حوزه 
سالمت و سیاست گزار در این زمینه، وزارت بهداشت است که باید خدمات را ارائه 
دهد و نظارت داشته باشد. البته ممکن است بخشی از خدمات را به بخش های 

خصوصی واگذار کند.« این نماینده مجلس با بیان اینکه همه باید همکاری کنند تا 
نظام ارجاع، اجرایی و عملیاتی شود، گفت: »قطعاً برای تحقق این امر، بسیاری از 
دستگاه های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش که سهم عمده ای می تواند 
در حوزه سالمت داشته باشد، باید به عنوان همکار در نظر گرفته شوند.« وی ادامه 
داد: »سازمان های تابعه یا سازمان های همکار مانند سازمان نظام پزشکی و بیمه ها 
در بستر سازی اجرایی شدن نظام ارجاع وظیفه خطیری دارند. وزارت بهداشت 
به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.« پور بافرانی در ادامه تصریح کرد: »اگر 
همکاری دستگاه ها و سازمان های دیگر و حتی مردم نباشد، سیستم نظام ارجاع 
همان طور که در سال های گذشته هم وجود داشته است، اجرایی و عملیاتی نخواهد 

شد. از این رو امیدواریم که بستر الزم از جهت زیرساخت های الکترونیک که حتمًا 
باید وجود داشته باشد، فراهم شود.« وی تاکید کرد: »واقعیت امر این است که اگر 
نظام ارجاع بر اساس سطح بندی که تعریف شده است، به اجرا درآید، مصداق 
کامل اقتصاد مقاومتی خواهد بود چون درحال حاضر در بسیاری از حوزه ها منابع 
خود را تلف می کنیم.« این نماینده مجلس در پایان اظهارداشت: »به طور نمونه 
یک بیمار برای تشخیص بیماریش تمامی خدمات کلینیکی را دریافت می کند در 
صورتی که به هیچ کدام از این خدمات نیاز ندارد و این هدر دادن هزینه و سرمایه 
است که دالیل مختلفی دارد. یکی نقش مردم و دیگری نقش دستگاه های نظارتی 

بر واحدهای خدماتی است تا خدمات با کیفیت ارائه شود.«

پوربافرانی:

نظام ارجاع؛ مصداق کامل اقتصاد مقاومتی

»آرامش«، »آبادانی« و »آزادی«؛ هدیه حسن روحانی به مردم
اصل طرح تحول سالمت، بی نظیر و بی سابقه است

 بهنام موذن
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 دولت یازدهم برای اولین بار در تاریخ کشور
 به سالمت اولویت داد

بار در تاریخ کشور،  اینکه در دولت یازدهم برای اولین  بیان  با  وزیر اسبق بهداشت 
سالمت به عنوان یک اولویت قرار گرفت، گفت: »دولت یازدهم با تالش های بسیار 

به حوزه سالمت اولویت داده و سرمایه گذاری کرد.«
رضا ملک زاده با اشاره به اینکه وزارت بهداشت نیز در این عرصه  با تمام امکانات 
موجود تالش کرد که شرایط دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی توسعه یابد، 
سال  چهار  طی  وسیعی  اقدامات  نیز  پژوهشی  و  آموزشی  زمینه های  »در  کرد :  اظهار 

گذشته به انجام رسید.«
با همه مشکالت و  یازدهم  »دولت  یادآور شد :  بهداشت  معاون تحقیقات وزارت 
مهم  اهداف  از  برخی  به  شد  موفق  و  کرد  تالش  صادقانه  بود،  رو  پیش  که  موانعی 
و  اجتماعی  نظر  از  روحانی  حسن  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  وی  کند.«  پیدا  دستیابی 
که  ونزوئال  به کشور  نگاهی  »با  داد:  ادامه  برد،  ثبات  به طرف یک  را  سیاسی کشور 

امروزه شرایط نامناسبی دارد، می توانیم این ثبات را درک کنیم.«
ملک زاده با بیان اینکه اگر سیاست های دولت دهم ادامه می یافت کشورمان دچار 
مشکالتی مانند کشور ونزوئال می شد، تصریح کرد: »دولت یازدهم  کشور را به ساحل 
آرامش و نجات برد که باید ادامه یابد تا ان شااهلل شاهد سربلندی ایران باشیم و در 
سطح بین المللی ، تولید ملی و ایجاد اشتغال به جایگاه واقعی خود دست یابیم.« وی 
نهم و  با عملکرد دولت  بسیار ساده ای است ولی  ادعا، کار  گفت: »شعار، حرف و 
دهم شاهد بروز مشکالت بسیار اقتصادی و سیاسی بودیم. جهت دستیابی به اهداف 
بسیار مهم، برای همه ما ایرانیان واجب است که پای صندوق های رای حاضر شده و 
به دکتر روحانی رای دهیم تا ان شااهلل بتواند برنامه های در پیش گرفته را پیش ببرد.«
وزیر اسبق بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: »برای ادامه برنامه های سالمت از همه 
جامعه پزشکی، پیراپزشکی، ماماها و پرستاران درخواست می کنم که این انتخابات را 
بسیار جدی تلقی کرده و پای صندوق های رای حاضر شوند و به دکتر روحانی که 
می تواند ادامه دهنده این راه و تضمین سالمتی و ارتقای سطح سالمت جامعه باشد، 

رای دهند.«

گام به گام با ستاد سالمت  دکتر حسن روحانی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه برای واکاوی عملکرد یک مجموعه مانند دولت باید 
زمان تشکیل آن و ویژگی های زمان را در نظر داشت گفت : »دولت یازدهم در شرایط سنگین 

تحریم و خدشه دار بودن اعتبار بین المللی کشورمان مستقر شده بود.« 
علیرضا زالی با اشاره به اینکه در آغاز دولت، شرایطی از اضطراب بر کشور حاکم بود و بحث 
تحریم و اختالل در فروش نفت به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین کننده بودجه های کشور ، 
میزان تورم باال و ... از چالش های پیش روی دولت بودند، افزود: »بررسی شاخص های زمانی 
آغاز دولت نشان می دهد که در بخش اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی با چالش های جدی 

مواجه بودیم که  بخشی از این مشکالت با برنامه ریزی برطرف شده است .«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: »با همه مشکالت سال های گذشته، حضور پررنگ 
مردم در انتخابات و مشارکت در سرنوشت کشور، موجب ایجاد نشاط ملی و پشتوانه عظیم 
ملی به عنوان یک ذخیره شد که این حضور پررنگ و اعتماد به دکتر روحانی، پیام های روشنی 
برای عرصه داخلی و خارجی داشت .« وی با بیان اینکه اسلوب مدیریتی متفاوت در این دولت 
با روش های مدیریتی قبلی متفاوت بود تصریح کرد: »مهم ترین بحث درعرصه سیاست خارجی 
مطرح بود که با فرایند تنش زدایی و گفتمان و فرمایشات مقام معظم رهبری تحت عنوان »نرمش 

قهرمانانه«  با رعایت مصلحت و حکمت مداری در این دولت انجام شده است.«
زالی ادامه داد: »در شرایطی که امکان فروش نفت برای 
کشور متوقف شده و مشکالت جدی درحوزه اجتماعی 
اقتصادی حاکم بود، نشاط ملی حاصل از حضور مردم در 
انتخابات، منجر به تالش بیشتر دولت برای حل مشکالت 
شد که پیچیده بودن مولفه های حاکم، کار را سخت می کرد 
که دولت یازدهم همچنان در پی حل مشکالت است.« وی با 
بیان اینکه در حوزه سالمت که موضوع غفلت شده سال های 
قبل از دولت یازدهم بود نیز اقدامات بسیار موثری در این 
دولت انجام شده است اظهار کرد: »»با وجود تالش های 
فراوان برای تأمین رفاه اجتماعی مردم، ولی سالمت به 
عنوان دغدغه اصلی اجرایی موضوعی فراموش شده بود.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: »غفلتی را در حوزه سالمت کشور شاهد بودیم که 
در دولت یازدهم پارادایمی به عنوان کانسپت حاکم بر فصول اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و 
ارزشگذاری شد که نتیجه حاصل از آن به سود مردم است .« وی با اشاره به اینکه قبل از دولت 
یازدهم، رتبه سالمت در حوزه مباحث ارشد اجرایی، سالمت 13 – 14 بود یادآور شد: »هر 
چند در حال حاضر سه اصل مهم امنیت، آموزش و سالمت، جزء اصولی محقق شده است ولی 
مشکالت سالمت، مشکالت 20 ساله و مزمن است که برای حل کامل آن نیازمند زمان هستیم.« 
زالی با تاکید به اینکه تمایل به بخش ارشد اجرایی کشور در حوزه سالمت باب متفاوتی را گشوده 
که قابل تحسین است ادامه داد: »بخش سالمت در گذشته از غفلت تاریخی رنج می برد.« وی 
گفت: »در دولت یازدهم به کمک مجلس بخشی از فرایندهای بودجه ای کشور اصالح شد که به 
دلیل حجم باالی مطالبات ، فاصله قابل توجه چندین ساله ای در بخش خصوصی و دولتی وجود 
داشت که با گام های بلند برای اصالح منابع، بخشی از این مشکالت مرتفع شد که امیدواریم با 
تعامل دولت و مجلس دیگر مشکالت نیز مرتفع شده و منابع سالمت به منابع پایدار تبدیل شوند.« 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به پرداخت از جیب مردم که در گذشته بسیار باال بود 
افزود : »با برنامه ریزی و تدوین بسته های کمکی دولت، امروزه شاهد کاهش قابل توجه پرداخت 
از جیب مردم هستیم.« علیرضا زالی با تاکید به اینکه طی سه چهار سال اخیر دسترسی به ارائه 
خدمات درمانی افزایش قابل توجهی داشته و امروزه مردم 
برای تأمین تجهیزات نیازی به خارج شدن از بیمارستان 
ندارند اظهار کرد : »از دیگر اقدامات مثبت دولت یازدهم در 
حوزه سالمت، توجه به بیمه همگانی بود که با همکاری 
مجلس به سمت ارائه الگوی پوشش بیمه همگانی حرکت 
کرد که خوشبختانه این هدف حاصل شده و بسیاری از مردم 
کشورمان که از هرگونه بضاعت اقتصادی محروم بودند بیمه 
شده اند که این هدف در راستای محرومیت زدایی در حوزه 
سالمت و بیمه همگانی انجام شده و دستاورد بزرگی است 
که مانند قطاری در حال حرکت باید تعمیرات و اصالحات 

بر روی آن انجام شود.«

»بخش سالمت در گذشته از غفلت تاریخی رنج می برد.«
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ایرنا: معاون کل وزیر بهداشت از افزایش 44 درصدی تولید داخلی 
تجهیزات پزشکی در دولت تدبیر و امید خبر داد .ایرج حریرچی در 
جشنواره گرامیداشت سومین سال اجرای طرح تحول نظام سالمت در 
ساری، گفت: »تا پیش از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید یک هزار و 
480 قلم تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید می شد که هم اکنون 
به 2 هزار و 130 قلم رسیده است.« وی افزود: »عالوه بر افزایش 44 
درصدی تولید، قیمت تجهیزات پزشکی هم در مقایسه با دوره فعالیت 

قبل 40 درصد نسبت به دولت قبلی کاهش یافته است.«
حریرچی با اشاره به کاهش واردات دارو از خارج در دولت یازدهم، 
ادامه داد: »درحال حاضر 320 قلم دارو که در دولت نهم و دهم با 
ارز از خارج کشور تامین می شد، در داخل تولید می شود. همچنین 
تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 حدود 350 قلم 
داروی مورد نیاز کشور از خارج تامین می شد.« وی اضافه کرد: »با 
برنامه ریزی وزارت بهداشت و حمایت دولت سالمت محور یازدهم، 
اکنون تنها 30 قلم داروی مورد نیاز بیماران از خارج کشور تامین و 

در اختیار داروخانه ها و مراکز درمانی قرار داده می شود.«
معاون وزیر بهداشت افزود: »دولت یازدهم با داخلی کردن تولید 
320 قلم داروی مورد نیاز کشور، در این مدت یک میلیارد و 250 
میلیون دالر صرفه جویی ارزی به ارمغان آورده است.« حریرچی با 
»در  گفت:  کشور،  در  روستایی  بیمه  سرانه  برابری  پنج  رشد  اعالم 
دولت یازدهم سرانه بیمه روستایی از 20 هزار تومان در دولت نهم 
و دهم به حدود یکصد هزار تومان در دولت یازدهم افزایش یافت.« 
وی افزود: »در این دولت چهار هزار و 100 روستا از داروخانه، 2 
هزار و 700 روستا از آزمایشگاه و یک هزار و 750 روستا از مرکز 

رادیولوژی برخوردار شدند.
سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: »تا پیش از دولت تدبیر و 
امید 58 درصد از هزینه درمان از جیب بیماران و خانواده های آنان 
پرداخت می شد که با اجرای طرح تحول نظام سالمت این پرداختی 
تاکنون 104 هزار  افزود: »دولت  از 10 درصد رسید.« وی  به کمتر 
میلیارد تومان برای درمان بیماران از محل طرح تحول نظام سالمت 
هزینه کرده است. از این رو در مجموع با روی کارآمدن دولت یازدهم 
57 هزار میلیارد تومان هزینه درمان که باید از جیب مردم پرداخت 

می شد را دولت تقبل کرده است.«
حریرچی ادامه داد: »براساس آمار تا پیش از اجرای طرح تحول 
نظام سالمت حدود سه درصد از جمعیت کشور یعنی از هر 33 نفر، 
یک نفر به دلیل هزینه های باال درمانی، تمام زندگی خود را از دست 
می داد. ولی اجرای طرح تحول باعث شده تا هیچ مریضی به دلیل 
نداشتن هزینه درمان روی زمین نماند و تمام هزینه ها از جیب دولت 
تامین می شود.« سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که تا قبل 
از روی کارآمدن دولت یازدهم 12.5 درصد از جمعیت کشور معادل 
10 میلیون نفر از داشتن هرگونه دفترچه درمانی بی بهره بودند و این 

جمعیت در دولت یازدهم زیر چتر بیمه رایگان قرار گرفتند.
وی 13 برابر شدن آمار تخت های بیمارستانی در دولت یازدهم در 
مقایسه با دولت نهم و دهم را از دیگر دستاوردهای سه و نیم گذشته 
در زمینه بهداشت و درمان برشمرد. حریرچی اظهار داشت: »در این 
دولت تاکنون 23 هزار تخت بیمارستانی در کشور تجهیز شد و این 
تخت   300 یک هزار  سال  در  گذشته  دولت  در  که  است  حالی  در 

بیمارستانی تهیه و نصب می شد.«
وی گفت: »در این دولت یک هزار و 800 تخت ال ای دی زایمان 
طبیعی، یک هزار تخت روانپزشکی برای نخستین بار در کشور و 2 
هزار و 285 تخت ای سی یو احداث شد. معاون وزیر بهداشت با بیان 
اینکه در دولت یازدهم ساالنه هشت هزار میلیارد ریال برای اجرای 
طرح های عمرانی، بهداشتی و درمانی اعتبار اختصاص یافت، افزود: 
»این درحالی است که در دولت نهم و دهم در سال 200 میلیارد ریال 

اعتبار برای این بخش اختصاص یافت.«

 افزایش 44 درصدی تولید 
داخلی تجهیزات پزشکی

ایسنا: پزشکان هشدار دادند که یک هفته مصرف مداوم قرص ایبوپروفن می تواند خطر حمله قلبی را افزایش دهد. متخصصان با تاکید بر اینکه مصرف 
مسکن ایبوپروفن خطر احتمالی حمله قلبی را تسریع می کند، اظهار کردند: »این عارضه جانبی بالقوه و نگران کننده مربوط به ایبوپروفن از همان اولین 
هفته مصرف مداوم این دارو ظاهر می شود.« اعضای این تیم تخصصی بین المللی متذکر شدند که اگرچه در این شرایط افزایش کلی خطر حمله قلبی 
همچنان پایین است، اما احتمال بروز مشکالت قلبی در اولین ماهِ مصرف دوز باالیی از مسکن ایبوپروفن یا دیگر مسکن های رایج بیشتر می شود. 
ایبوپروفن نوعی داروی غیراستروئیدی ضدالتهابی است و به گفته میشل بالی یکی از متخصصان این مطالعه از مرکز تحقیقات بیمارستان دانشگاه مونترال 

کانادا، مصرف هر میزان داروهای غیراستروئیدی ضدالتهابی برای یک هفته، یک ماه یا بیش از 
یک ماه با افزایش خطر حمله قلبی مرتبط است. به گفته این متخصصان، پزشکان باید پیش 
از شروع درمان و تجویز داروهای غیراستروئیدی ضدالتهابی به خصوص با دوز باال، فواید و 
مضرات آن را در نظر بگیرند. متخصصان در این بررسی به مطالعه روی 450 هزار نفر پرداختند 
که 61 هزار و 460 نفر از آنان دچار حمله قلبی شده اند. آنها تاثیر مصرف سه مسکن ضدالتهابی 

رایج همچون ایبوپروفن، دیکلوفناک و ناپروکسن را ارزیابی کردند.
به گفته کارشناسان در مجموع خطر حمله قلبی در افرادی که از این داروها مصرف کرده اند 
نسبت به افراد دیگر بین 24 تا 58 درصد بیشتر بوده است. این متخصصان تاکید کردند حتی 
اگر افزایش احتمالی خطر حمله قلبی با مصرف این داروها ناچیز باشد بازهم به لحاظ سالمت 

عمومی حائز اهمیت است چون این داروها مصرف گسترده دارند. 

مهر: معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو از رونمایی 3 قلم داروی بیوتکنولوژی جدید برای بیماران صعب العالج خبر داد. 
رسول دیناروند با اشاره به اینکه طی دو تا سه سال اخیر شاهد آرامش در بازار دارویی کشور بوده ایم و نیازهای مردم از طریق شرکت های 

داروسازی تامین می شد، اظهار داشت: »به طور میانگین در این مدت هر ماه 2.5 قلم دارو در کشور تولید شده است.«
وی با بیان اینکه بیش از 100 قلم داروی جدید وارداتی 
را در کشور تولید می کنیم، تصریح کرد: »شرایط بین المللی 
بعد از تحریم ها برای حوزه دارو مطلوب بوده به طوری که 
تعامالت دارویی خوبی در این حوزه با استفاده از روش های 
بانکی داشته ایم.« رئیس سازمان غذا و داروی کشور ادامه داد: 
»سهم داروهای تولید داخل در بازار داروی کشور 4 سال پیش 
60 درصد بوده که امروز به باالی 70 درصد رسیده است و در 
قالب برنامه ششم به 75 درصد می رسد.« دیناروند با اشاره 
به اینکه به زودی 3 داروی بیوتکنولوژی جدید در سال 96 
رونمایی می شود که این داروها برای بیماران صعب العالج 
 500 کشور  در  بیماران صعب العالج  »تعداد  افزود:  است، 

هزار نفر است.«

 مهر: وزیر بهداشت از کاهش 500 میلیون دالری واردات دارو و افزایش 2.5 برابری صادرات دارو از 
کشور خبر داد. سیدحسن هاشمی در جمع دانشجویان و پرسنل دانشگاه 
علوم پزشکی کردستان در سنندج با اشاره به اینکه دولت یازدهم نگاه 
ویژه ای به اقوام ایرانی دارد، گفت: »اولین سفیر کرد کشور در این دولت 

برگزیده شد.«
وی با اشاره به اینکه امروز تعدادی از پروژه های دانشگاه علوم پزشکی 
استان افتتاح شد، عنوان کرد: »قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 
تعداد تخت های ببمارستانی استان کردستان هزار و 700 تخت بود.« وزیر 
بهداشت اضافه کرد: »در طول حدود چهار سال اخیر هزار و 200 تخت 

بیمارستانی تحویل یا در حال ساخت در استان داریم.«
هاشمی ادامه داد: »دولت تدبیر و امید هزاران میلیارد تومان اعتبار هزینه 
کرد تا پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کند و آنها بتوانند از خدمات 

بهداشتی و درمانی خوبی بهره مند شوند.« وی با اشاره به اینکه در این دولت 11 میلیون نفر از جمعیت 
بیمه  به  مربوط  »قانون  گفت:  شدند،  بهره مند  بیمه  از خدمات  کشور  سراسر 
کردن مردم بیست سال قبل مصوب شده بود که در این دولت تحقق پیدا کرد.«
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه امنیت، سالمت و آموزش از مهم ترین وظایف 
حکومت است، بیان کرد: »اگر در طول هشت ساله دولت قبل هم حوزه سالمت 
جزو اولویت ها بود اکنون جزو کشورهای سرآمد در این حوزه بودیم.« وی 
عنوان کرد: »در این چهار سال میزان صادرات دارو 2.5 برابر افزایش و 500 

میلیون دالر واردات دارو هم به کشور کاهش یافته است.«
هاشمی عنوان کرد: »در این مدت 10 درصد هم میزان وابستگی دارویی 
کشورمان از لحاظ ریالی کاهش یافته است.« وی اضافه کرد: »اگر این مسیری 
که تاکنون طی شده ادامه یابد شرایط بهبود پیدا می کند و در آینده ای نه چندان 

دور ما در حوزه سالمت به موفقیت های بیشتری دست پیدا می کنیم.«

وزیربهداشت خبرداد:

کاهش ۵۰۰ میلیون دالری واردات دارو به کشور

رونمایی از 3 قلم داروی بیوتکنولوژی جدید برای بیماران صعب العالجافزایش خطر حمله قلبی با مصرف مداوم ایبوپروفن

 علی اکبر ابراهیمی
 

واژه بحران شاید یک لغت نامانوس باشد، اما زمانی 
که شرایط پیرامونی یک اتفاق به قدری بغرنج می شود 
به کار بردن این واژه چندان هم عجیب نیست. حال 
حیاتی  محصوالت  تامین  حوزه  در  اتفاق  این  اگر 
مانند دارو بیافتد به یقین این شرایط بحران است. 
برای بسیاری سال های 91 و 92 به مثابه فاجعه در 
حوزه دارو بود. اتفاقاتی که در آن سال ها افتاد شبیه 
کابوس بود و حال از آن شرایط چند سالی می گذرد.

 در نگاه نخست بسیاری بر این باور بودند که حل 
و  است  طوالنی  زمانی  نیازمند صرف  مشکل  این 
ممکن است وضعیت بدتر هم بشود. در نقطه مقابل 
واردات  افزایش  را  بحران  این  راه حل  برخی  هم 
با  دارو می دانستند. رئیس سازمان غذا و دارو هم 
اشاره به بحران دارویی کشور در سال ها 92 گفت: 
»خوشبختانه بحران دارو در دولت یازدهم حل شد. 
و  نبود  سختی  چندان  کار  موضوع  این  شاید  البته 
می شد درهای کشور را باز و کمبود را حل کرد، اما 
با کاهش واردات، این بحران را حل کردیم و حال 
آنکه درحال حاضر کمبود دارو در کشور از 350 قلم 
به 30 قلم رسیده و واردات دارو حدود 25 درصد 

کم شده است.«
جلوگیری از واردات برنج آلوده

به گزارش سپید، رسول دیناروند در سیزدهمین 
گردهمایی آزمایشگاه های کنترل غذا و داروی سراسر 
کشور با اشاره به بحران ایجاد شده در مورد کیفیت 
برنج وارداتی قبل از سال 92، گفت: »قبل از سال 
92 بحران و شبهه ای درمورد کیفیت برنج وارداتی 
زمینه  این  در  آزمایش هایی هم  بود که  ایجاد شده 
انجام شد و کار به مجلس و بازرسی کل کشور نیز 
این خصوص تشکیل شد که  کشید. پرونده ای در 
در نتیجه آن، بی اعتمادی مردم و مسئولین نسبت به 

دستگاه های نظارتی ایجاد شد.«
وی ادامه داد: »در سال 92 درمورد برنج و موارد 
شبیه آن دو تصمیم گرفتیم؛ اول اینکه درمورد برنج 
وارداتی سخت گیرانه تر برخورد کردیم و تا 20 درصد 
سقف مجاز فلزات سنگین را پایین آوردیم. دوم اینکه 
امکان واردات برنج بدون ثبت منبع را حذف کردیم. 
به واسطه این دو تصمیم، فشار زیادی به ما وارد شد 
و بزرگ ترین مأموریت وزیر خارجه هند در سفر به 
ایران حل مشکل برنج و چای بود؛ زیرا ما هر دو 

مورد را مشمول ثبت منبع کرده بودیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در آن 
زمان فشارهای داخلی نیز به دلیل اتخاذ این تصمیم 
وجود داشت، اظهار کرد: »ثبت منابع برنج به تدریج 
انجام شد و سقف مجاز نیز پایین آورده و به شدت 
کنترل شد. از آن زمان تاکنون حتی یک مورد تخلف 

و سو استفاده نیز گزارش نشد.« 

همکاران  عملکرد  گزارش  »در  افزود:  دیناروند 
برنج  تن  اعالم شد که 5500  لرستان  استان  در  ما 
نیز  دیگر  استان  در چند  این موضوع  توقیف شد؛ 
و  دادگاه ها  نظارتی،  دستگاه های  یعنی  افتاد.  اتفاق 
غیره در استان ها وارد کار شدند و حتی یک گرم 
برنج که سازمان غذا و دارو ممنوع اعالم کرد، اجازه 

خروج از انبارها پیدا نکرد.«

کاهش واردات پالم
پالم،  به موضوع  اشاره  با  بهداشت  معاون وزیر 
اظهار کرد: »درمورد پالم ایستادگی کردیم و 1 میلیون 
واردات پالم در سه سال گذشته نسبت به سه سال 
فشارهای  باشید  مطمئن  یافت.  کاهش  آن  از  قبل 
سیاسی و البی ها برای اینکه این اتفاق نیفتد، بسیار 
زیاد بود؛ زیرا این نوع تصمیم ها در سازمان غذا و 

دارو اثرات اقتصادی دارد. 
وقتی 100 هزار تن برنج را آزمایشگاه ما ممنوع 
وارد  افراد  برخی  به  اقتصادی  فشار  می کند،  اعالم 
می شود و این در حالی است که ما با وجود همه 

فشارها، عقب نشینی نکردیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت کار 
آزمایشگاه های غذا و دارو و بیان اینکه هیچ وقت 
مدیرکل نظارت سازمان نمی تواند نتیجه آزمایشگاه 
را تغییر بدهد، گفت: »ایستادگی مدیران سازمان در 
برابر فشارها به پشتوانه درست کار کردن و دقت و 
صحت کار آزمایشگاه است. اگر به دقت آزمایشگاه 

شک وجود داشته باشد، نمی توان در برابر فشارهای 
مختلف دوام آورد.«

دیناروند با گالیه از هجمه های مختلف به وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو، اظهار کرد: »طی 3 
سال گذشته، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
بنابر قضاوت مردم، خوب کار کرده است. از طرف 
دیگر سیاست مداران را مشاهده کنید که بزرگ ترین 
حمله ها را به این حوزه انجام می دهند. کسانی هستند 
که تهمت می زنند و تخریب می کنند و وقتی ریشه 
واقعی را دنبال می کنیم، به مسائل سیاسی و اقتصادی 

و منافع شخصی می رسیم.«

حل بحران دارویی در دولت تدبیر و امید
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به حل بحران 
دارویی در کشور در دولت تدبیر و امید، بیان کرد: 
»بحران دارو در دولت یازدهم حل شد. شاید این 
موضوع کار چندان سختی نبود و می شد درهای کشور 
را باز و کمبود را حل کرد، اما با کاهش واردات، این 
بحران را حل کردیم و در حال حاضر کمبود دارو 
از 350 قلم به 30 قلم رسیده و واردات دارویی نیز 

حدود 25 درصد کم شده است.«
وی به برخی اظهارنظرها درمورد تجهیزات پزشکی 
پزشکی  تجهیزات  »درمورد  کرد:  بیان  و  اشاره  نیز 
می گویند وزارت بهداشت مافیای تجهیزات پزشکی 

دارد و تولید داخلی را نابود کرده است. 
درحالی که برای اولین بار در این دوره، تجهیزات 

پزشکی در کشور ساماندهی شد و کاهش قیمت در 
این حوزه حتی از دارو نیز بیشتر بود.« دیناروند ادامه 
سال  چهار  که  هستند  متوجه  »مردم خودشان  داد: 
پیش، قیمت استنت قلبی 4 میلیون تومان بود ولی 
در حال حاضر زیر یک و نیم میلیون تومان است. 
لنز چشمی 450 هزار تومان بود و امروز 220 هزار 

تومان است. چرا این موارد را نمی بینند؟«
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه وزارت بهداشت 
در زمینه پیشگیری نیز موفق بوده، گفت: »ما توانستیم 
در کاهش پرداختی از جیب مردم، افزایش دسترسی، 
مراقبت از سالمت و حتی پیشگیری موفق باشیم. 

تهمت دیگری نیز در همین زمینه می زنند که وزارت 
بهداشت فقط در زمینه درمان کار کرده است. اعتبار 
حوزه پیشگیری و بهداشت وزارت بهداشت در چهار 
سال قبل 5/4 درصد و در دولت یازدهم 9 درصد بود.« 
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه کارهای سازمان 
غذا و دارو در زمینه پیشگیری، نمونه بین المللی است، 
اظهار کرد: »کاهش اسید چرب ترانس، کاهش نمک، 
کاهش شکر و غیره تصمیم هایی است که طی سه 
سال انجام شد و اثرات فوری آن را مشاهده می کنیم. 
کم شدن نمک در کاهش بیماری های قلبی و عروقی 
و کاهش شکر در کاهش وزن و دیابت مؤثر است.« 
دیناروند در پایان گفت: »انجام برچسب گذاری غذا 
و چراغ راهنمای تغذیه نیز در این دولت انجام شد 
و این دستاوردی است که فقط 5 کشور دنیا توانستند 

انجام بدهند.«

رییس سازمان غذا و دارو عنوان کرد

 حل بحران دارویی کشور در دولت یازدهم
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سپید: انگار قرار است شهردار تهران در این روزهای باقیمانده تا 
انتخابات پاسخ ابهام های زیادی در این مدیریت 12 ساله را بدهد. 
حاال در یکی دیگر از انتقاداتی که به عملکرد قالیباف وارد است، 
عضو شورای شهر تهران از خیریه ای می گوید که همسر شهردار 
تهران رئیس آن است و مشخص نیست بودجه هنگفت این خیریه 

از کجا تأمین می شود.
در این روزها اما انگار آسمان و زمین دست به دست هم داده اند تا 
ناکارآمدی مدیریت قالیباف بر شهر تهران را نشان دهند. همین هم 
شد که آسمان چنان بارید که شهر آفتاب به جای نمایشگاه کتاب به 
استخر تبدیل شد. این اتفاق در امتداد مشکالت مدیریتی و ابهامات در 
عملکرد شهرداری تهران باعث شد که دوباره هشت نماینده مجلس 
شورای اسالمی تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری در خصوص 
نحوه ساخت وساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه 
تغییر کاربری ها و واگذاری امالک شهرداری تهران به ویژه بوستان 

مادر را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.
در تقاضای هشت نفر از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص 
از شهرداری که روز چهارشنبه به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شده، 
آمده است: »متأسفانه ناشران کتاب به دلیل ضعف مدیریت شهرداری 
تهران در ساخت وساز نمایشگاه شهر آفتاب، خسارت های زیادی 
را متحمل شدند. همچنین تغییر کاربری ها و نحوه واگذاری امالک 
شهرداری تهران همچنان جای سؤال و ابهام فراوانی دارد؛ به ویژه عدم 
واریز صدها میلیارد تومان مبلغ واگذاری بوستان مادر و ده ها پروژه 
با تخلف بی انضباطی مالی.« مصطفی کواکبیان، محمدرضا بادامچی، 
احمد مازنی، علیرضا محجوب، علیرضا هاشم زایی و غالمرضا حیدری 
نمایندگان تهران و محمد وحدتی نماینده بستان  آباد و محمد فیضی 
نماینده اردبیل از متقاضیان این تحقیق و تفحص هستند. احمد 
مسجد جامعی، محسن هاشمی، احمد حکیمی پور و فاطمه دانشور 
هم در نشستی مهمان انجمن اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی بودند 

تا پاسخگوی پرسش دانشجویان با محوریت شورای پاک باشند.
در این نشست فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران با تأکید بر 
آنکه اسناد خیریه امام رضا )ع( مبهم است،  گفت: »آقای قالیباف 
در مناظره زنده تلویزیونی به شفاف سازی مالی نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری تأکید می کنند این در حالی است که من به عنوان 
نماینده مردم تهران با خیریه ای به نام خیریه امام رضا )ع( »متوسلین 
به امام رضا )ع(« مواجه شدم که طرف قرارداد با شهرداری تهران 

است و طرح پدر را که به موجب آن اسباب و وسایل شهروندان را 
گرفته و به فقرا می رساند در تهران اجرایی می کند.«

دانشور ادامه داد: »بعد از مواجه با این خیریه این چرخه را پیدا 
نمی کردم که این لوازم که از مردم گرفته می شود به کجا داده می شود 
و این سؤال در ذهن بود که پس چرا کودک کار بر روی جعبه پرتقال 
مشق می نویسد آن هم در آب انباری در جنوب تهران به همین دلیل به 
دنبال اسناد خیریه امام رضا رفتم و دیدم این خیریه در حال ساخت 
بیمارستان عظیمی در منطقه 22 تهران با مساحت بسیار زیاد است و 

نام پروفسور سمیعی بر روی آن گذاشته شده است.«
این عضو شورای شهر ادامه داد: »یک روز به آنجا رفتم و به افراد 
حاضر در محل گفتم آن قدر اینجا می مانم تا اسناد و مدارک خیریه 
امام رضا )ع( را برای من بیاورید.  دو ساعت آنجا نشستم و حتی 
یک برگه اساسنامه ندیدم و چهار سال است که ندیده ام حال سؤال 
من از آقای قالیباف این است که شما که چهار سال نتوانستید به 
نماینده مردم اسناد یک خیریه را نشان دهید چطور در مناظره تلویزیون 
مدعی می شوید که وزرا و کابینه دولت یازدهم باید لیست دارایی 
خود و همسرانشان را منتشر کند؟« به گفته او، چهار سال است که 
به دنبال اساسنامه و اسناد و گردش مالی خیریه امام رضا )ع( هستم 

و بارها مکتوب اعالم کردم و تذکر دادم اما نتوانستم به این اسناد 
دست پیدا کنم این در حالی است که فهمیدم همسر آقای قالیباف 
در این خیریه که حتی بدیهی ترین اسناد آن را هم پنهان می کند، 
مسئولیت دارد. دانشور گفت: »در سومین دوره شورای شهر تهران 
بودجه به این خیریه اختصاص داده شد و بازهم اختصاص داده 
می شود به طوری که این خیریه از ثروتمندترین نهادهای خیریه در 
کشور است و سؤال من آن است که چطور به این ثروت بزرگ 
دست یافته و چرا بقیه نمی توانند؟ به طور مثال بزرگ ترین خیریه های 
ما شاید محک و مجمع خیرین مدرسه ساز باشند که همه چیز آن ها 
ازجمله منابع، هزینه کردها و... به طور شفاف بر روی سایتشان 
قرارگرفته است.« عضو شورای شهر ادامه داد:  »بعدازآنکه مدت ها 
این مسئله را در شورای شهر مطرح کردم و به دنبال اساسنامه این 
خیریه بودم یکی از اعضای شورا از دور در یکی از جلسه ها برگه ای 
را در دست خود می گیرد و می گوید این اساسنامه خیریه امام رضا 
است و حتی اجازه نمی دهد من برگه را در دستم بگیرد بلکه آن را 
به کمیته نظارت شورا که رئیس آن یکی از دوستان اصولگرا است 
ارجاع می دهد اما من می دانم رئیس هیئت امنای این خیریه همسر 
آقای قالیباف بوده و یکی دو نفر از افراد اصولگرای چهارمین دوره 

شورای شهر تهران هم جز هیئت امنای آن هستند.«
او در ادامه به ساخت بیمارستانی به عنوان پروفسور سمیعی توسط 
این خیریه اشاره کرد و گفت: »امروز با این عنوان که این بیمارستان 
با قصد خیریه بودن ساخته می شود در حال ساخت است و برای 
جذب سرمایه جهت تکمیل آن در برج میالد گل ریزان می گیرند 
به طوری که تبلیغ این گل ریزان در صفحه اول همه روزنامه های 
همشهری و اقتصادی و غیره چاپ می شود و یک رقم بزرگی را 
جمع آوری می کنند اما اطمینان دارم که نام پروفسور سمیعی در 
هیئت امنای آن ثبت نشده و از عنوان ایشان تنها استفاده می شود و 

پس ازآنکه به بهره برداری برسد ماهیت خیریه ای نخواهد داشت.«
همچنین احمد مسجد جامعی، عضو دیگر شورای شهر تهران در 
این نشست گفت: »مهم ترین کار شورای پاک این است که بتواند 
به پاک دستی مدیریت شهری با نظارت خود کمک کند. مدیریت 
شهری، دچار بی انضباطی است که این بی انضباطی شامل بی انضباطی 
مالی هم می شود.« این عضو شورای شهر با تأکید بر اینکه برای 
مانع شدن از بروز برخی اتفاقات باید شجاعت وجود داشته باشد، 
شجاعت را مکمل پاک دستی دانست و ادامه داد: »شجاعت، فقط 
به معنای افشاگری نیست، درواقع ما باید ساختاری طراحی کنیم 

که فساد رخ ندهد، البته اگر هم رخ  داد باید آن را معرفی کرد.«
او به پرسشی درباره مقابله با فساد پاسخ داد: »مبارزه با فساد، اصالح طلب 
و اصول گرا ندارد و باید یک مطالبه ملی باشد. فساد در حال به باد 
دادن بنیاد کشور است، پس خواهشا دیگر مبارزه با فساد را جناحی 
نکنیم.« مسجدجامعی بابیان اینکه فساد و دروغ، اولین ضربه را به 
شهروندان وارد می کند، ادامه داد: » ما باید تالش کنیم تا طرف مقابل 
را وارد فضای گفت وگو کنیم، چون ضمن اینکه به آن نیاز داریم، 
درعین حال سازنده هم هست.« این عضو شورای شهر تهران مبارزه 
با فساد را نیازمند یک راه علمی عنوان کرد و گفت: »به عنوان نمونه 
کمیسیون نظارت را ما راه اندازی کردیم، هرچند که رئیس آن هم 
همراه با شهردار است.«  عضو شورای شهر با اشاره به صحبت های 
انجام شده در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری، گفت: »در 
آن مناظره آقای شهردار بخشی از فعالیت های من را گزارش داد؛ مثال 
ردیفی که برای خانه سینما، خانه موسیقی، خانه تئاتر و... تعریف و 
روی آن ها کار کردیم، فعالیت های من بود که به نام خودش ارائه داد. 
درواقع این ما بودیم که برای حفظ ردیف بودجه  آن ها بسیار تالش 
کردیم.« به گفته او، کار فرهنگی_هنری در شهرداری بالتکلیف است.

مسجد جامعی تأکید کرد که اگر اکثریت شورا در دوره پیش رو با ما 
بود، سال دیگر در همین  سالن ما را بازخواست کنید.

    عضو شورای شهر تهران: اسناد و گردش مالی خیریه امام رضا )ع( را شفاف کنید

تحقیق و تفحص از شهرداری مجددا در مجلس کلید خورد
شهر

کودکان کار را ابزاری 
برای کسب رأی نکنید

امور  دفتر  مدیرکل  کردونی،  روزبه  ایلنا: 
گفت:  رفاه  وزارت  اجتماعی  آسیب های 
»انتخابات ریاست جمهوری عرصه ای است 
که کاندیدها در آن برای به دست آوردن باالترین 
مقام اجرایی کشور، برنامه ها و سیاست های خود 
را بازگو می کنند، در این میان مهم آن است که 
بیان وعده ها و گفتمان انتخاباتی کاندیدها عاری 
از عوام فریبی، درنوردیدن مرزهای اخالقی و 
شعارهای سطحی باشد.« کردونی با اشاره به 
وجود تفاوت بین ارائه سیاست و برنامه برای 
حمایت اجتماعی از گروه های آسیب پذیر و 
سوءاستفاده از گروه های آسیب پذیر برای جلب 
رأی، گفت: »برای نمونه اینکه برخی کاندیدها 
در فیلم های مستند خود و یا در مناظره ها از 
کودکان کار مایه می گذارند و تصویر آن ها را 
به نمایش می گذارند، آن هم بدون آنکه سیاست 
و برنامه ای برای بهبود فقر این کودکان ارائه 
دهند، بدین معناست که کودکان کار در دیدگاه 
برخی کاندیداها ابزاری برای کسب رأی هستند 
که این موضوع خود مظلومیت این کودکان 
را دوچندان می کند.« به گفته او، اگر دغدغه 
کاندیدهای ریاست جمهوری به واقع کودکان و 
فقر آن ها باشد، بایستی سیاست های مشخص و 
برنامه های عملیاتی در جهت کنترل و کاهشی 
فقر کودکان ارائه کنند. نشان دادن تصاویر این 
کودکان در مستندهای انتخاباتی و ذکر نام آن ها 
در مناظره ها و گفت وگوهای مردمی صرفاً تنزل 
نقش این کودکان از اقشاری آسیب پذیر به 
ابزاری برای کسب رأی است که این امر نه 
اخالقی است و نه انسانی. کردونی گفت: »به 
جرات می توان دولت تدبیر را دولت دوستدار 
کودک نامید، چراکه سیاست گذاری مناسب و 
اقدامات گسترده دولت تدبیر در حوزه کودکان 

بی نظیر بوده است.«
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: چه سالی و در چه شهری به دنیا آمدید؟
 من متولد سال 1318 در فیروزکوه هستم. پدرم اهل اطراف نائین 

هستند.
: چرا پزشکی را دوست داشتید؟

 همیشه عاشق پزشکی بودم. اولین باری که کنکور شرکت کردم قبول 
نشدم و رشته کشاورزی را یک سال ادامه دادم ولی قلبم و روحم متعلق 
به مکان دیگری بود. اگر بارها متولد شوم دوباره همین رشته را برای 
پزشکی  که شغل  است  درست  کرد.  انتخاب خواهم  کار  و  تحصیل 
مشقات زیادی دارد اما به هیچ وجه از اینکه پزشک شده ام پشیمان نیستم.

:چرا این طور است؟ آیا شما و اساتید گذشته همیشه به رشته 
پزشکی به دید یک علم و خدمت به خلق نگاه می کردید یا برایتان 

جنبه مادی قضیه هم مهم بود؟
 برای ما که اصال مادیات مهم نبود، چراکه اگر رشته کشاورزی را 
ادامه می دادم خیلی زودتر از این رشته به پول و مادیات می رسیدم، 
هم دوره اش 4 ساله بود هم می توانستم سرمایه ای برای خودم دست وپا 
از  برای پزشک شدن کردم حتی زمانی که خارج  کنم. خرج زیادی 
کشور بودم، ابتدا که استانبول بعد هم سوئد و درنهایت انگلیس، همه 

اینها خرج بسیاری داشت.
: پدر مخارجتان را تامین می کرد؟

 پدرم وقتی 8 سالم بود فوت کرد
: شغل پدر چه بود؟

 پدر تاجر بودند. ایشان از مادرم بیست سال بزرگ تر بودند. مادرم 
وقتی 42 ساله بود من به دنیا آمدم.

: پس اینکه می گویند سن باال برای مادران در ضریب هوشی 
فرزندان تاثیرگذار است ممکن است گفته صحیحی نباشد.

 حاال شاید من آدم باهوشی نباشم، ولی پشتکارم حقیقتا خوب بود.
: چند خواهر و برادر دارید؟

 ما هفت نفر بودیم که من فرزند آخر بودم.
: پس ازلحاظ مادی تامین بودید.

 پدرم سرمایه ای از خود باقی گذاشته بود و وضع اقتصادی مادرم هم 
بد نبود. زندگی نه سطح باال و نه سطح پایین داشتیم. یک حد وسطی 

از آسایش و رفاه برقرار بود.
: برای تامین مخارج تحصیل خودتان کار می کردید؟

 خیر من تا سال های انتهایی تحصیل کار نمی کردم و مادر مخارج را 
تامین می کرد. سال های آخر پزشکی بود که آرام آرام مشغول به کار 

شدم
: فرزندان دیگر خانواده چطور؟ مثل شما عالقه به درس و 

تحصیل داشتند؟
 خواهرهایم بااینکه از من خیلی بزرگ تر بودند وارد دانشکده نشدند 
اما دوره دبیرستان را به پایان رساندند. شما که بهتر می دانید آن دوره 
تحصیل برای خانم ها سخت بود حتی بسیاری از خانواده ها به دخترانشان 

اجازه تحصیل نمی دادند.
: پس تنها پزشک خانواده شما هستید؟

 بله 
:چرا بیشتر تحصیالتتان را خارج از کشور گذراندید؟

 دوره هایم را به ترتیب در ترکیه سوئد و انگلستان گذراندم. وقتی 
رفتم انگلستان دوره جراحی عمومی را در شهر برایتون گذراندم البته 
شهرهای دیگر هم بود چون جراحی عمومی به گونه ای است که باید 
در بیمارستان های مختلف دوره ها گذرانده شود تا درنهایت فلوشیپ 
به شما اختصاص پیدا کند. سال 1974 از رویال کالج لندن فلوشیب 
جراحی گرفتم که واقعا امر بسیار مهم و سختی است. انگلیس که بودم 

دومین فرزندم هم به دنیا آمد. همسرم اصرار داشت که برگردیم.
: چه سالی ازدواج کردید؟

ایشان  داشتم.  اصفهان  به  سفری  خواهرم  دیدن  برای   1350 سال   
همسایه خواهرم بودند و باب آشنایی ازآنجا باز شد. باهم ازدواج کردیم 
و به همراه ایشان عازم انگلیس شدم. سه سال بعد از ازدواج به فاصله 

یک سال هر دو بچه متولد شد.
: بچه ها انگلستان هستند؟

  بله. ما برگشتیم ایران. انقالب شد و بعد هم که جنگ راه افتاد خانم 
گفتند برگردیم لندن که این تصمیم با مخالفت من روبرو شد. بچه ها 

تا دوره دبیرستان ایران بودند بعد هر دو رهسپار انگلستان شدند.
: چرا مخالفت کردید؟

بسیار  لندن که  بیمارستان اسمیت  بودم در  لندن  اینکه وقتی  برای   
بیمارستان بزرگ و مشهوری است مشغول بودم. وقتی برای اولین بار 
برگشتیم دیگر صحیح نبود که برگردم و آنجا مشغول باشم. کال تصمیم 

را باید یک بار گرفت و روی تصمیم ایستاد. تازه زمانی که به ایران 
بازگشتم دیگر زندگی برایم جاافتاده شده بود. هم مشغول گذراندن 
دوره تعهد پنج ساله ام به وزارت دفاع به عنوان جایگزین سربازی بودم 
و همچنین در بیمارستان خصوصی ایران مهر مشغول به کارشده بودم. 
وقتی همه شرایط روبه راه شد جنگ شروع شد چون جراح بودم سالی 
یک ماه برای کمک به جبهه اعزام می شدم. من شکایتی از آن دوره 

ندارم اما بچه ها بسیار نگران و مضطرب بودند.
: اگر این دوره اجباری نبود خودتان عالقه مند بودید که برای 

کمک به جبهه بروید؟
 سال 1360 اولین دوره ای که رفتیم سه نفر بودیم. بنده، دکتر سیرکیان 
و دکتر مصطفوی. آن موقع هنوز رفتن به جبهه برای پزشکان اجباری 
نشده بود. ما اسفند همان سال رفتیم اهواز یک ماه آنجا بودیم. موشک باران 
عراق هم همچنان ادامه داشت و زیر آتش دشمن بدون اینکه اجباری 
باالی سرمان باشد ایستادیم و کارکردیم. این حس وجود داشت که 
باید کاری برای مملکت و مردم انجام بدهیم. دوره اجباری که شروع 
شد بازهم رفتیم. بیشتر مواقع بیمارستان اهواز و اندیمشک مستقر بودیم 
اما گاهی اتفاق می افتاد که چهار یا پنج روز تا آخرین خط دفاعی ممکن 
که ده یا بیست کیلومتر با خط مقدم فاصله داشت هم می رفتیم. چون 
جراح بودیم و به این دانش در پشت جبهه نیاز داشتند. آخرهای جنگ 
بعد که  بودم  آنجا  تابستان  ماه  لندن. سه  به همراه خانواده رفتیم  من 

برگشتم خوشبختانه اعالم آتش بس شد و جنگ به پایان رسید.
: چه شد که وارد دوره اندسکوپی شدید

  سال 1370 یعنی مصادف با سالی که دوره آندوسکوپی در اروپا 
شروع شد یک دوره الپاروسکپیک سر جری در انگلستان دیدم، بعد 
به مبلغ سی هزار پوند خریداری  همان جا یک دستگاه الپاراسکوپ 
کردم و آوردم ایران. بهمن همان سال در همین بیمارستان دوازده نفر 
برایشان  دوره ورک شاپ  یک  و  کردم  دعوت  را  استادی جراحی  از 
تدارک دیدم. سیزده عمل ظرف مدت چهار روز انجام شد. بعد هم که 
به صورت تمام وقت مشغول الپاروسکوپی شدم. بهار 1371 کارگاه های 
آموزشی برای جراحان دیگر آغاز شد و از همه شهرهای کشور برای 
جراحی  آهسته آهسته  می کردند.  مراجعه  کالس ها  این  به  آموزش 
الپاروسکوپی در ایران جا افتاد و اکنون شما می بینید که همه عمل ها 
را از طریق الپاروسکوپی می توان انجام داد. ذکر این نکته خالی از لطف 
نیست که در ابتدای ورود الپارسکوپی به ایران مخالفت ها زیاد بود. 
هم درباره هزینه عمل و هم درباره واردکردن دستگاه ها مشکل داشتیم 

و مخالفت هم کم نبود.
: چه انگیزه ای باعث شد سرمایه گذاری کنید و اصال آندوسکوپی 

را وارد ایران کنید.
 دکتر اسپنسر استادم در لندن بود. اولین بار فیلمی از عمل اندوسکوپی 
را برایم آورد و گفت می خواهد نظرم را راجع به این فیلم و محتوایش 
بداند. من این فیلم را مشاهده کردم. خیلی برایم جالب بود. آقای دکتر 
دوایی پیشنهاد کردند کنفرانسی راجع به همین موضوع در بیمارستان 
جرجانی ترتیب بدهم، من موافقت کردم اما گفتم قرار است به جای 
صحبت کردن من فیلمی را برای جراحان جوان به نمایش بگذارم که 
ازلحاظ من محتوای جالبی دارد. این فیلم را خودم به شخصه بارها دیده 
بودم. برایم جالب بود که با چهار سوراخ در بدن می توانستند کیسه 
صفرا را عمل کنند، مریض صبح عمل می شد و فردا هم مرخص می شد. 
در آمریکا متد پیشرفته تری داشتند و مریض همان بعدازظهر از بیمارستان 
مرخص می شد. داخل همان کنفرانس بیمارستان جرجانی که مملو از 
اساتید و دانشجویان بود ما این فیلم را به نمایش گذاشتیم، در پایان 
عکس العمل بسیار مثبتی از این افراد مشاهده شد، همان جا با خودم 
فکر کردم این کار باید حتما در ایران پا بگیرد. همان سال رفتم دوره 
را دیدم دستگاهش را خریدم و با خود به ایران آوردم. برایم هیجان انگیز 
بود که درنهایت داریم شیوه جدیدی از عمل جراحی را وارد ایران 
می کنیم، در ثانی مخالفان بزرگی داشتیم که اگر بخواهم نامشان را ببرم 
به صورت کلی سران قم، جراحان بزرگ شهر و روسای جامعه جراحان 

در صف مخالفت با ما و این شیوه قرار داشتند.
: چرا این مخالفت وجود داشت؟ فکر می کنید برای این مخالفت 

می کردند که شما وارد حوزه عملشان شده بودید؟
 فکر نمی کنم از این لحاظ مخالفت داشتند. بحث اصلی 

 مساله هزینه های زیاد عمل الپاروسکوپی بود. باالخره باید چندین دستگاه 
به قیمت هرکدام حداقل سی هزار پوند تهیه می شد و مخالفت اصلی 
برای خروج ارز از کشور بود. اآلن خوشبختانه این موانع و مخالفت ها 
برداشته شده و ما توان ورود به بحث جراحی روباتیک را هم داریم ولی 
چون توسط دولت های خارجی تحریم شده ایم نمی توانیم برای ورد 

ابزارآالت و دانش ربوتیک اقدام کنیم و از این لحاظ دستمان بسته است.
: سال 70 که این کار را شروع کردید فکر می کردید که روزی 

این عمل آنقدر در ایران فراگیر بشود؟
 اوال که از همان ابتدا من عضو فعال گروهی بودم که در بسیاری از 
هم  می دادیم  کنفرانس  هم  می کردم  شرکت  بین المللی  سمینار های 
کنفرانس  مثل  کنفرانس هایی  با دقت گوش می کردیم.  را  کنفرانس ها 

دوبلین یا کنفرانس مودنای ایتالیا و غیره
اوایل سال 2000 میالدی انجمنی ایجاد کردیم به نام مِسا این انجمن 
شامل کشورهای خاورمیانه و کشورهای حوزه مدیترانه می شد، هرسال 
یک کنگره دریکی از کشورهای عضو برگزار می کردیم. سال 1389 
ایران و تهران رسید. سال 1396 هم قرار است  به  این کنگره  نوبت 
کنگره  هفدهمین  اکنون  باشیم.  اصفهان  در  کنگره  این  میزبان  مجددا 
مسا خواهد بود. مسا دو کنگره بهاری و زمستانی دارد. کنگره بهاری 
اما کنگره زمستانه  انجام می پذیرد  با شرکت جراحان داخلی  معموال 

همیشه میزبان جراحان بین المللی خواهد بود.
: وقتی برگشتید ایران وضعیت جراحی چگونه بود؟

 وقتی من از انگلستان برگشتم عمل هایی را انجام می دادم که بسیار 
جدید بود و خیلی از همکارانم هنوز نمی توانستند آن ها را انجام بدهند.
داخل کنفرانس ها وقتی ما این شیوه ها را معرفی می کردیم قدیمی ترها 

قبول نداشتند مثال در تومورهای پستانی این گونه عمل می شد که باید 
تمام پستان تخلیه می شد، در انگلستان دیده بودم که اگر تومور کوچک 
بود فقط تومور خارج می شد و زیر بغل برق گذاری انجام می گرفت. من 
این روش را در ایران اجرا کردم و پشتیبانم هم عمل های خارجی بود 
که در انگلیس به این شیوه انجام می شد و جواب مثبت می گرفت. آن 
موقع هنوز پنج تا پرازول وجود نداشت، ما برای یک زخم اثنی عشر 
مجبور بودیم عمل جراحی ترتیب بدهیم یکی از اعمال جراحی که برای 
بود هایلی  خودم  مخصوص  روشش  و  می دادم  انجام  عشر  اثنی  زخم 
سلکتد واکوتومی نام داشت ما به جای اینکه به معده دست بزنیم فقط 
این  انتخاب شده قطع می کردیم، درنتیجه  عصب واووس را به صورت 
عمل ترشح معده کم می شد و درنهایت زخم بهبود پیدا می کرد. آن موقع 
برای همین عمل هم خیلی ها مخالف بودند اما به مرورزمان مخالفت ها 
ایران کردیم  انگلستان وارد  از کشور  پیدا کرد. ما تکنیک ها را  کاهش 
درحالی که جراحان قدیمی تر تکنیک های مرسوم در فرانسه را قبال پیاده سازی 
کرده بودند به همین دلیل به نوعی از روش های بهتری برای اعمال جراحی 
اما  بودند  ایران  در  پیشگام جراحی  عدل  پروفسور  می کردیم.  استفاده 
ایشان ایده ای داشتند که یک پزشک جراح باید تمام اعمال جراحی را 
انجام دهد اما دوره ما دیگر عمل ها به صورت تخصصی انجام می شد. 
درواقع نقطه تقابل دو مکتب قدیم و جدید بودیم. راز بزرگ جا افتادن 

 با حشمت ا... کلباسی اولین جراحی که تکنولوژی الپاراسکوپی را وارد ایران کرد

ازخودگذشتگی شرط اول ورود به جراحی است

 حمیده طاهری
حشمت ا... کلباسی متخصص جراح عمومی و دستگاه 
گوارش عضو کالج سلطنتی جراحان انگلستان، عضو 
کالج جراحان آمریکاو عضو جامعه جراحان ایران 
است. او را شاید بتوان اولین جراحی دانست که 

تکنولوژی الپاراسکوپی را وارد ایران کرد. 
با سالی که دوره  یعنی مصادف  »سال 1370 
آندوسکوپی در اروپا شروع شد یک دوره جراحی 
الپاروسکوپیک سر جری در انگلستان دیدم، بعد 
همان جا یک دستگاه الپاروسکوپیک به مبلغ سی هزار 
پوند خریداری کردم و آوردم ایران. بهمن همان سال 
در همین بیمارستان دوازده نفر از استادی جراحی را 
دعوت کردم و یک دوره ورک شاپ برایشان تدارک 
دیدم. 13 عمل ظرف مدت 4 روز انجام شد. بعد 
هم که به صورت تمام وقت مشغول الپاروسکوپی 
شدم.« کلباسی از روزهای می گویید که تازه دستگاه 
الپاراسکوپی وارد ایران شده بود)برایم جالب بود که 
با 4 سوراخ در بدن می توانستند کیسه صفرا را عمل 
کنند، مریض صبح عمل می شد و فردا هم مرخص 
می شد.  »در آمریکا متد پیشرفته تری داشتند و مریض 
همان بعدازظهر از بیمارستان مرخص می شد. ذکر 
این نکته خالی از لطف نیست که در ابتدای ورود 
الپارسکوپی به ایران مخالفت ها زیاد بود. هم درباره 
هزینه عمل و هم درباره واردکردن دستگاه ها مشکل 

داشتیم و مخالفت هم کم نبود«
کلباسی علت استقبال زیاد مردم از الراپارسکوپی 
عوارض کم آن می داند.»درواقع نقطه تقابل دو مکتب 
قدیم و جدید بودیم. راز بزرگ جا افتادن الپارسکوپی 
این بود که مریض ها بسیار از این عمل راضی بودند 
چون هم طول دوره درمان کمتری به نسبت روش های 
قبلی جراحی در این مدل بیماران وجود داشت و هم 

بازدهی عمل در درمان بیماران باالبود«
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نگــاه

وابستگی
 به ابزار گریز ناپذیر است 

:کمرنگ شدن پزشکی بالینی و وابستگی پزشکان به 
دستگاه و ادوات پزشکی را شما چگونه ارزیابی می کنید؟
 چاره ای نیست، دنیا به این سمت پیش می رود، متاسفانه 
اگر از این ابزار استفاده نشود و بعد اتفاق ناگواری پیش 
بیاید همه در نظام پزشکی و پزشکی قانونی شما را برای 
خودداری از استفاده این ابزارها زیر سوال خواهند برد. از 

این لحاظ دیگر این امر امر روتینی شده.
روند این است که مریض ابتدا باید معاینه کامل بشود 
و بعد، از این ابزارها هم استفاده کرد. به نظرم وضعیت 
بحرانی نیست و این مدل صحبتها در خصوص تشکیل 
مافیای پزشکی حرف نسل قدیم است که از نظر من 
دور از واقعیت است. ببینید ما پت اسکن نداشتیم بنا 
براین مریض مجبور بود برای این آزمایش هزینه کند 
برود ترکیه خب حاال این ادوات وارد سیستم سالمت 
کشور شده ایا باید واقعا این را به مافیا نسبت بدهیم؟ این 
نیاز جامعه سالمت ماست. همزمان نباید طب بالینی هم 
کمرنگ بشود اما چاره ای هم نیست و سیستم شما را به 
این سمت میراند که از این ابزار استفاده کنید. اگر بحث 
تجویز های غیرضروری را کنار بگذاریم، اگر پزشکی این 
کار را از روی عمد انجام می دهد قطعا عمل نادرستی را 
مرتکب شده اما اگر تجویز واقعا یاری به روند تشخیص 

و درمان برساند خب باید استقبال کرد.
: به نظر شما این هجمه ای که نسبت به جامعه 

پزشکی وجود دارد از چه چیزی نشات می گیرد.
 به نظرم مادیات می تواند باشد،

: چرا اعتماد مردم نسبت به پزشکان کمرنگ شده؟
 بازهم مادیات، فکر می کنم یک عده هستند که به خاطر 
مادیات کارهایی را انجام می دهند که نباید انجام دهند؛ 
مثال یک پزشک عمومی چرا باید جراحی لیپوساکشن 
انجام بدهد ان هم بدون تخصص، ان خطا و قصور در 
این موارد پیش می آید ولی به نام تمام پزشکان نوشته 
می شود. االن حتی جراحانی هستند که عمل لیپو و عمل 
پالستیک را در مطب انجام می دهند که کار بسیار خطرناکی 
است. شما برای هر عملی باید تخصص الزم را کسب 
کنید، چون به خطرات و موانع کار آشنایی پیدا می کنید و 
اگر خطری به وجود آمد یا خطایی شکل گرفت خیلی 
راحت برای اصالح خطا اقدامات الزم را انجام می دهید. 
در انگلستان این گونه موارد را نمی بینیم به دلیل بودن 
نشنال هلت، اطبا در مراکز خصوصی هم بسیار محتاط 
هستند یکی به دلیل سیستم نظارتی کار آمد و دیگری 

وجدان کاری هست که به خرج می دهند.
: ما از کدام سمت ضربه خورده ایم.

 بیشتر وجدان کاری.
: یعنی سیستم نظارتی ما کارآمد است؟

 نظارت تا اندازه ای بد نیست زیرا بالخره مریضی اگر 
ناراضی باشد می رود و شکایت می کند اما مشکل اصلی 
مادیاتی است که به همه بافت زندگی فردی و اجتماعی 
ما گره خورده. این پررنگی مادیات در زندگیست که در 
حال اغوای پزشکان برای انجام دادن کارهایی فراتر از 

تخصصشان است.
: بزرگ ترین چالش جامعه پزشکی را چه می دانید؟
 هم مادیات هم اینکه ما باید به سرعت به سمت سیستم های 
نوین حرکت کنیم. برای مثال اکنون در اروپا توسط جراحی 
روبایتک با دو سوراخی که زیر بغل مریض ایجاد می شود 
عمل تیروئید را به راحتی انجام می دهند. ما باید موانع را 
برای ورود دستاوردهای پیشرفته پزشکی فراهم کنیم. 
سیاست کلی باید در جهت منفعت رساندن به جامعه 

سالمت کشور و مردم باشد.
: آیا جامعه جراحان به عنوان یک نهاد صنفی 

قدرت نظارت بر عملکرد جراحان را ندارد؟
 خیر نه قدرت نظارتی دارد و نه قدرت اجرایی فقط 
می تواند توصیه کند و در جهت باال بردن اگاهی کلی 

جراحان اقدام نماید.
: برای پزشکان جوانی که می خواهند وارد رشته 

تخصصی شما بشوند چه توصیه ای دارید.
 تا مطمئن نباشند هیچ اقدامی بر روی بیمار انجام ندهند؛ 
یعنی باید حس کنند این بیمار عضو خانواده انهاست کسی 
شبیه خواهر یا برادر بنا براین با دقت و حساسیت ویژه 
پیگیر روند درمان باشند. هر وقت به این نتیجه رسیدی 
این کار را بر روی عزیز خود می توانی انجام بدهی آنوقت 
می توانی وجدانا روی بیمارت هم درمان را پیاده سازی 
کنی. حتما از اساتید مشورت بخواهند. منیت در این رشته 
جایی ندارد. بیماری داشتم ایشان خانم جوانی بود که 
کورتاژ کرده بود اما گویا سوراخی به وجود آمده بود که 
حال مریض را به خطر انداخته بود. من معاینه کردم و 
عمل با موفقیت انجام شد. مریض که به من مراجعه کرد 
از درد دیگری در ناحیه لگن شکایت کرد. فوری متوجه 
شدم این هم آبسه است و باید عمل شود اما مریض و 
همراهانش گفتند میروند تا فکر بیشتری کنند. آنها رفتند 
پیش پروفسور عدل، من که رسیدم پروفسور معاینه را 
انجام داده بودند تا بنده را دیدند گفتند کلباسی چرا این 
مریض را عمل نمی کنی، فوری بشکافش و عمل کن، 
همراهان مریض وقتی این جمله را از پروفسور عدل 
شنیدند انگار آبی بود بر آتش تردید هایشان. منظورم این 
است که چقدر تایید بزرگان می تواند در پیشرفت شما 

موثر باشد.
 

 با حشمت ا... کلباسی اولین جراحی که تکنولوژی الپاراسکوپی را وارد ایران کرد

ازخودگذشتگی شرط اول ورود به جراحی است

الپارسکوپی این بود که مریض ها بسیار از این عمل راضی بودند چون هم 
این مدل  قبلی جراحی در  به نسبت روش های  طول دوره درمان کمتری 
بیماران وجود داشت و هم بازدهی عمل در درمان بیماران باالبود. درگذشته 
مسافرت به انگلستان راحت بود بسیاری از بیماران برای درمان بیماری به 
به آن ها گفته  بیمارستان اسمیت همیشه  انگلیس مراجعه می کردند. داخل 
می شد که در کشور خودشان یعنی ایران دکتر کلباسی نامی وجود دارد که 
می تواند راحت شما را مداوا کند چرا این همه هزینه کرده و آمده اید انگلستان! 

نصف این بیماران برمی گشتند ایران و من عملشان می کردم.
: در این 25 سالی که از شروع الپاروسکوپی در ایران به همت 

شما می گذرد چند متخصص تربیت شده اند
 حداقل 50 متخصص الپاروسکوپی که همه جز اساتید دانشگاه هستند. 

این همکاران در تمام شهرهای ایران پخش شده اند.
: چند سال دوران تحصیلتان طول کشید؟

 دوره پزشکی عمومی که 6 سال بود یک دوره 5  ساله هم جراحی بود 
تا رسیدن به فلوشیپ. دوران بعد از فلو شیب هم حدود 12 سال.

: هنوز بازنشسته که نشدید؟
 خیر همین پیش پای شما عمل داشتم، من به این کار عشق می ورزم و 
برایم خستگی معنا ندارد. البته یک رزیدنت خوب به نام دکتر ستایش دارم 
که از سال 1380 تحت نظرم هستند. هم الپاراسکوپی را خیلی خوب انجام 

می دهد و خودش هم رفته تخصص عروق گرفته درنتیجه کارهای عروقی 
را هم به خوبی انجام می دهد. چون بسیار پزشک توانایی است عملم بسیار 

آسان پیش می رود.
: وقتی به گذشته برمی گردید از زندگی تان راضی هستید؟

 بله من اگر دوباره به دنیا می آمدم بازهم جراح می شدم. جراحی رشته ای 
است که باید دوستش داشته باشی

: چه ویژگی یک جراح باید داشته باشد؟
 ازخودگذشتگی شرط اول ورود به جراحی است، گاه وبیگاه به شما زنگ 
می زنند و شما همیشه باید آماده باشید. فداکاری باید داشته باشید و اینکه 
خانواده شرایط شمارا درک کنند. همسر آدم مهم است. خانم من همیشه 
با من همکاری کرده اند. برای مثال من خانمی را بیست سال پیش عمل 
کردم. ساعت 5 صبح با من تماس گرفتند که این مریض فشارش افتاده. 
گفتم گلبول قرمزش را اندازه بگیرید تا من خودم را برسانم. در مسیر که 
تا خودم برسم. دوباره یک  اتاق عمل  ببریدش  می آمدم زنگ زدم گفتم 
ساعت اتاق عمل بودم تا شرایط به حالت نرمال بازگشت. داخل اتاق عمل 
متوجه شدیم رگی همچنان خون می دهد ما جراحی را به پایان رساندیم 
و یک واحد خون تزریق شد و مریض به حالت نرمال بازگشت، خب اگر 
تعهد و فداکاری شما نباشد، اگر ده دقیقه دیرتر می رسیدم مریض از دست 
می رفت. شما وقتی جراح می شوید باید سختی کار را به جان بخرید، به 

این کار عشق داشته باشید. موقعی که دستگاه الپاروسکوپی را خریداری 
کردم همزمان دو فرزندم را فرستاده بودم خارج اینها ماهی حدود چهار تا 
ساختمان سازی  روی  شد  پیشنهاد  من  به  داشتند،  الزم  پوند  هزار  پنج 
سرمایه گذاری کنم؛ اما من با تمام موانع مالی که وجود داشت ترجیح دادم 
دستگاه الپاروسکوپی را وارد ایران کنم و این رشته را توسعه بدهم. اگر 
آن دوره همان پول را در تجارت ساختمان سرمایه گذاری میکردم االن بنده 

میلیاردر بودم پس قطعا پول انگیزه شماره یک من نبوده و نیست.
: آیا تفاوت انگیزه ها را بین نسل خود و نسل جدید می بینید؟

افرادی که من   به خاطر نسل نیست، االن عادت شده پول درآوردن، 
می شناسم حداقل این گونه نیستند. بسیاری از این افراد را فرستادم انگلیس 
تحصیالت رده باال کسب کنند. خودشان همانجا تحصیل کردند و فرزندانشان 
را هم به تحصیل واداشتند تا انسان هایی قابل و کار امد برای کشورشان 

تربیت شود.
: به اخالق پزشکی حال حاظر چه نمره ای می دهید؟

 االن همه چیز خیلی مادی شده، همه افتاده اند دنبال جراحی پالستیک، 
انگار داستان بیزینس شده و آن حد مرزها شکسته شده و مادیات حرف 
اول را میزند متاسفانه. روی هم رفته وضع خوبی نیست. یک پزشک عمومی 

به مشتری ها بوتاکس تزریق می کند. این اصال درست نیست.
: فکر نمی کنید حق دارند؟ وقتی می بینند افرادی صاحب ثروت های 
آن چنانی هستند که کمترین سواد را دارند و به اصطالح خودمان نه 

دود چراغ خورده اند نه مهنت ایام کشیده اند
 خب مقایسه، االن وجود دارد و وقتی کل جامعه به سمت مادی گرایی 

پیش می رود نا گزیر این مدل ناهنجاری هم دیده می شود
: اگر همین االن سمت وزارت بهداشت را به شما پیشنهاد کنند 

اولین برنامه ای که به نظر شما ضروریست و انجام می دهید چیست؟
 اولین کار این است که بین پزشکان و بدنه جامعه آرامش برقرار می کنم. 
همان قدر که مریض ها حق دارند از امکانات با کیفیت برخوردار شوند 
پزشکان هم حق دارند از حقوق باالتری بهره مند باشند. بعد بحث بیمه هاست 

که باید اصالح شود و سر و سامانی پیدا کند
: بزرگ ترین دستاورد زندگی حرفه ای شما چیست؟

 من حس می کنم خیلی چیزها به افراد متعددی یاد داده ام. این یکی از 
بزرگ ترین دستاورد هاست. البته من به شاگردانم افتخار می کنم زیرا می بینم 
که کارهایی در الپاروسکوپی انجام می دهند که به راستی یکتاست. من 
افتخار می کنم که این جوان ها در حال پیشی گرفتن از اساتید خود هستند 
و برای من هم همیشه این طور بوده که تمام دانش را بی کم و کاست به 
این  که  دانشکده ای  اولین  نکردم.  کاری  ذره ای کم  و  ام  داده  انتقال  آنها 
جراحی را به صورت فوق تخصص راه انداخت دانشگاه ایران بود و من 
نفر   30 یا   20 دانشکده حداقل  آن  از  بودم  مجموعه  آن  افتخاری  استاد 

فوق تخصص اندوسکوپی فارق التحصیل شده اند که باعث افتخار است.
: تاثیرگذار ترین آدم زندگی شما چه کسی بوده؟

 حقیقتا کس خاصی مد نظرم نیست، چون از روزی که به ایران بازگشتم 
آشنایی یا توصیه نامه ای نداشتم که مرا وارد دانشگاه و یا سیستم وزارت 
بهداشت کنند. به ناچار جذب بخش خصوصی شدم. اکنون هم برای من 

بازنشستگی معنایی ندارد زیرا حقوق بازنشستگی برایم تعریف نشده
: به عنوان یک جراح عملکرد جامعه جراحان را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
 فکر می کنم خیلی خوب بوده. اقای دکتر فاضل شخصیت واالیی دارند. 
ایشان شخصیت و پرستیژ جراحان را باال بردند. بنده عضو هیئت مدیره 
جامعه جراحان هستم و از نزدیک در جریان تالش این فراد بوده و هستم.
: فکر می کنید بزرگ ترین دستاورد جامعه جراحان در این سه 

دهه اخیر چه بوده؟
  جامعه جراحان یک پشتیبانی بوده برای جراحان در ضمن نقش حمایتی 
برای بیماران هم عهده دار بوده. این امر امر مهمی است. جامعه جراحان 
تنها نهادیست که می تواند به هر دو طرف ماجرا کمک کند. برقراری منظم 
کنگره ها باعث ارتقا و رشد علمی جراحان شده که این امر به کمک جامعه 

جراحان میسر شده.
:آینده جراحی را در ایران چگونه می بینید؟

 قطعا آینده روشنی است. ما جوان های باهوش و با استعداد داریم و نسل 
فعلی با تکیه بر اینترنت توانایی به روزرسانی معلوماتش را بهتر و دقیق تر 
از نسل گذشته به دست آورده. تصور کنید جدیدی ترین متد های جراحی 

هم اکنون از طریق اینترنت در اختیار پزشکان ما قرار دارد.
:فکر می کنید با توجه به حجم باالی فرار مغز ها جامعه ایرانی در 

آینده با بحران کمبود پزشکان حاذق روبرو خواهد شد؟
 این مهاجرت در سال های اخیر کمتر شده و ما هر ساله تعداد زیادی از 

جراحان را تربیت می کنیم که جای خالی را قطعا پرخواهند کرد

   بهنام مؤذن 

فریمفریم
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 ادامه از صفحه 2
میرسلیم نفر بعدی بود که به دفاع از کاندیدای هم جبهه ای خود پرداخت و 
گفت: »شما که به آقای رئیسی اعتراض می کنید که چرا برنامه ندارد، خودتان 
پیش از ایشان مورد سوال هستید برادر من! شما اول خودت برنامه ات را مطرح 
کن بعد به دیگران ایراد بگیر که چرا برنامه ندارند.« وی ادامه داد: »موضوع قاچاق 
چیزی نیست که به راحتی از کنار آن بگذریم. شما باید بگویید که این کار چه 
بالیی بر سر کشور، بر سر اشتغال جوانان و بر سر جامعه می آورد و مشکالت 
اجتماعی را با خود به همراه دارد.« میرسلیم به سابقه چهارساله دولت یازدهم 
اشاره کرد و پرسید: »جنابعالی در چهار سال اخیر در دولت بوده اید. آیا شما در 4 
سال خواب بوده اید و حواستان نبوده است که وسایلی آمده تا مانع قاچاق شود؟ 
تازه فهمیده اید که این تجهیزات وجود دارد و می خواهید از آن استفاده کنید؟«

کاندیدای حزب موتلفه گفت: »شما به دیگران می گویید برنامه تان برای مبارزه 
با قاچاق کاال چیست؟ شما خودتان در دولت چگونه این موضوع را پیگیری 
می کنید؟ اگر آن رقمی که آقای رئیسی می گویند درست باشد و همان 12 هزار 
میلیارد میزان قاچاق کاال باشد، دولت تاکنون چگونه با آن برخورد کرده است؟«

آخرین دو دقیقه، به روحانی اختصاص یافت که گفت: »در مساله قاچاق و 
مفاسد اولین نکته مورد توجه این است که باید به ریشه های مساله بپردازیم. این 
که چرا قاچاق به وجود می آید؟ اگر بتوانیم تولید داخلی را باال ببریم و با قیمت 
ارزان به مردم عرضه کنیم دیگر قاچاق ایجاد نمی شود. باید فضای آزادی را 
برای بخش های خصوصی ایجاد کنیم نه اینکه خصولتی ها بیایند به عنوان فضای 
خصوصی فعالیت کنند. گروه هایی که حامی های نظامی دارند وارد فضای رقابت 

شوند و نگذارند رقابت واقعی بین بخش خصوصی ایجاد شود.«
وی ادامه داد: »روستاهای مرزی ما باید تولید کننده و استان های مرزی صادر 
کننده باشند. به این صورت جلوی قاچاق کاال گرفته می شود اگر یک رسانه ای 
یک کلمه گفت چرا فساد در امالک نجومی ایجاد شده است، نباید خبرنگار را 

بگیریم، بلکه باید آزادش بگذاریم تا حرفش را بزند.«

عادت کرده اید که خالف را محکم بگویید
جهانگیری در بخش جمع بندی سخنان خود، به نقدهای رقبا پاسخ داد. او گفت: 
»آقای رئیسی باید برنامه تنظیم کنند و به اطالع مردم برسانند. اینکه قوه قضاییه 
مبارزه با فساد کرده و روز به روز قاچتق اضافه تر شده، بنابراین قوه قضاییه در 
مسوولیتی که ایشان داشته ضعیف بوده است.« وی افزود: »ما در سه سال موفق 
شدیم، قاچاق کاال را به نصف برسانیم و این یک موفقیت برای دولت است. 
دولت مطلوب شما قاچاق را به 25 میلیارد دالر رساند و انسان باید شرمنده باشد 
وقتی اینها را می شنود. حاال طلبکار شدید؟« جهانگیری خطاب به شهردار تهران 
گفت: »آقای قالیباف عادت کردید که مسایل خالف را محکم بگویید. عادت 
کردید به خالف گفتن. تهمت و خالف می گویید که هیچ وقت مطالب ثابت نشده 
است. آقای قالیباف شما راجع به حقوق های نجومی می گویید؟ دولت با افتخار 
افتاد دنبالش و  رسیدگی کرد و به هر میزان توانست برخورد کند، برخورد کرد. 
تعدادی از مدیران متخلف کنار گذاشته شدند اما در امالک نجومی چه کردید؟ 
رییس مجلس اعالم کرد که براساس گزارش دیوان محاسبات تمام وجوه برگشته 
داده شده است. طبق گزارش سازمان بازرسی 2200 میلیارد امالک مردم تخفیف 

داده شده و آپارتمان 120 میلیاردی را دو میلیارد تومان دادید.«
وی افزود: »هر کسی خواست به این موضوع ورود کند جنابعالی اجازه ندادید. 
در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور من و مسئوالن قضایی برگزار شد 
این موضوع مطرح شد و دادستان گفت که تاکنون در این پرونده به 59 مورد 
تخلف رسیده اند. مجلس خواست در این باره تحقیق و تفحص کند، جنابعالی 
رفتید و البی کردید و جلوی آن را گرفتید و نگذاشتید نمایندگان مجلس موضوع 
را شفاف بررسی و بیان کنند.« جهانگیری پرسید: »چرا جلوی تحقیق و تفحص 
شورای شهر را گرفتید، چرا کسی که موضوع امالک نجومی را افشا کرد را سه ماه 
در سلول انفرادی زندانی اش کردید؟ این شیوه برخورد شماست و شیوه برخورد 
ما نیز مشخص است. آقایان می خواهند با همان روحیه نظامی گری خود همه 
مسائل کشور را پیش ببرند.« او ادامه داد:  »شما از امنیت سپرده گذاران صحبت 
می کنید؛ آقای قالیباف شما بیشترین تخلفی که در بانک های اطرافتان وجود دارد 
را انجام دادید. این موسسات اعتباری را شما ایجاد کردید؛ آیا شما می دانید بانک 
قوامین امروز چه وضعیتی دارد؟« جهانگیری اضافه کرد: »آیا شما می دانید که 
امروز در بانک شهر چه می گذرد؟ آیا می دانید که بانک سرمایه را با چه قیمتی و 
به چه کسی واگذار کرده اید؟ ملت ایران باید پاسخ تمام این پرسش ها را بداند. 
بداند سهام بانک سرمایه که متعلق به شهرداری بود و به شیوه هایی به یکی از 
مفسدان اقتصادی واگذار شد. حال شما طلبکار شده اید؟ شما شده اید طرفدار 
96 درصد و من طرفدار 4 درصد؟ آقای قالیباف! وقتی که مردم ایران در سال 91 
در تحریم ها گیر کرده  بودند و به دنبال دارو و مسائل ضروری خود می گشتند، 

شما در برج میالد بستنی 400 هزار تومانی برای چه کسی سرو می کردید؟«

مانع خام فروشی می شوم
مخاطب پرسش دوم با این مضمون که »برنامه شما برای توسعه صادرات، 
جلوگیری از خام فروشی و کاهش وابستگی کشور به درآمد نفتی چیست؟« میرسلیم 
بود. او پاسخ داد: »خام فروشی منجر به وابستگی ما به خارج از کشور می شود و 
در نهایت سبب بیکاری جوانان خواهد شد. بسیار مهمی که در چارچوب اقتصاد 
مقاومتی تبیین شده این است که به نفت به عنوان ماده خامی که منجر به تولید 
مواد ارزشمند و کاالی میانی شود توجه کنیم. با توجه به ارزش افزوده ای که 
کاالهای میانی و ارزشمند نسبت به خام فروشی دارد ما را به این نتیجه می رساند 
که از چاه ها و منابع نفتی مان به صورت پیاپی استفاده نکنیم تا با تولید کاالهای 
میانی و دارای ارزش افزوده از ماده خام نفت،  عمر منابع نفتی ما را افزایش دهیم.«
کاندیدای اصول گرایان گفت: »باید توجه کنیم که صادرات به گونه ای باشد 
که باعث تقویت کاالهای تولیدی کشورمان شود. در همین رابطه باید به افزایش 
صادرات کشورهای هدف به ویژه همسایه ها هم توجه کرد. با توجه به مناسباتی 
که با کشورهای همسایه داریم نباید صادرات بعضی از کاالها به گونه ای باشد 
که سود کاال برای آنها در نظر گرفته شود.« میرسلیم ادامه داد: »به طور کلی باید 
صادرات مورد تشویق قرار گیرد و به گونه ای باشد که بتوانیم فاصله ایجاد شده 
را جبران کنیم. دولت باید تشویق کننده باشد تا افزایش کیفیت در برنامه کار 
تولیدکنندگان قرار بگیرد. در این صورت است که می توانیم با کاالهای قاچاق 

مقابله کنیم و از سوی دیگر در بازار با رقبا،  رقابت کنیم.«

بدهیم به رقبا؟
اولین نقد به این گفته ها را روحانی وارد کرد و گفت: »دولت افتخار می کند که 
بازار صادرات کشور ما باز شد. میعانات که روی آب ها باقی مانده بود صادر شد. 
نفت خام که آقای میرسلیم می گویند بر مبنای قانون وچارچوب و سیاست های 
کلی است و من از صحبت های ایشان تعجب می کنم که می گویند ما از منابع 

مشترک استفاده نکنیم که همسایگان ما آن را ببرند؟ در پارس جنوبی شروع به 
استخراج نفت خام کردیم. ما در غرب کارون که منبع مشترک با عراق داریم، 

امروز 300 هزار بشکه نفت در روز صادر می کنیم.«
جهانگیری نیز درباره خام فروشی نفت اظهار  داشت: »آقای میرسلیم اطالعاتش 
نسبت به کشور ناقص است. من فکر می کردم ایشان به خاطر حضور در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اطالعات کامل تری داشته باشد. جلوگیری از خام فروشی 
یکی از برنامه های اقتصاد مقاومتی است. ما در زمینه جلوگیری از خام فروشی 
خیلی خوب عمل کردیم و کوشیدیم کاالهایی تولید کنیم که قابل صادرات 
باشند و تراز مثبت صادرات کاال نسبت به وارداتش بدون تکیه به فروش نفت 
خام برای اولین بار در جمهوری اسالمی ایران در این دولت عملی شده است.«
رئیسی هم درباره موضوع پرسش دوم گفت: »چنانچه در استان های مختلف 
کشور پاالیشگاه هایی ایجاد شود هم از خام فروشی جلوگیری می شود و هم نفت 

با ارزش افزوده فروش می رود اما متاسفانه تاکنون این طور عمل نشده است.«

پرونده فساد در دولت تولید می شود 
وی افزود: »علی رغم تالش هایی که انجام شده امروز شاهدیم که آنچه که باید 
در زمینه کاهش وابستگی به نفت انجام می شده،  انجام نشده است. در دنیا یکی 
از راه های کاهش وابستگی به نفت روی آوردن به مالیات است اما امروز دولت 
برای دریافت مالیات به سمت کاسب ها و تولیدکنندگان می آید. دولت به سمت 
کسانی که صدها کانتینر قاچاق کاال وارد کشور می کنند و برهیچ کسی پوشیده 
نیست برای دریافت مالیات نمی روند.« رئیسی با طرح این پرسش که چرا نسبت 
به موضوع دریافت مالیات از این افراد رسیدگی نمی شود گفت:»در دولت به وفور 
پرونده فساد تولید می شود اما می گویند که چرا در دستگاه قضا به این پرونده 
ها رسیدگی نمی شود. شما باید کاری کنید که جلوی فساد گرفته شود چرا که 
در همه دولت ها پیشگیری مقدم بر درمان است. دولت می تواند کامال جلوی 
کاالی قاچاق را بگیرد اما عزم و اراده جدی در این زمینه در دولت وجود ندارد.«
رئیسی با تاکید بر لزوم اصالح روند اخذ مالیات گفت: »می شود جلوی کسانی 
که فرار مالیاتی انجام می دهند را گرفت اما گویا قرار است صبح تا شب دولت 
برای تولید پرونده های فساد صرف شود و از سمت دیگر دستگاه قضائی فقط با 
آنها برخورد کند.« هاشمی طبا هم درباره خام فروشی گفت: »کاالی ما باید برای 
صادرات بهترین کاال باشد. اگر ضعیف باشد توانایی رقابت نخواهد داشت. اگر 
اینگونه خوب عمل کنیم دیگر نمی گوییم برای نجات اقتصاد کشور مشاغل 
زودبازده و کوچک را ایجاد کنیم.« وی همچنین گفت: »در ارتباط با حوزه نفتی 
و ساخت پاالیشگاه هم باید برنامه دقیقی به مردم ارائه دهیم. نمی شود که نفت 
را از جنوب به خراسان یا مازنداران ببریم، کاالیی تولید کنیم و آن را دوباره به 
جنوب برای صادرات ببریم، برنامه های در این حوزه باید دقیق و شفاف باشد.«

کثافتکاری حقوق های نجومی
قالیباف در پاسخ به این پرسش نیز به نظریه 4 درصدی اش اصرار کرد و 
گفت: »مشکل صادرات با حضور و عملکرد 4درصدی ها که اجازه نمی دهند، 
حل نمی شود چون منفعت آنها در واردات است. نکاتی که آقای جهانگیری 
گفتند دروغ آشکار است که باید رسیدگی شود. گفتند 2200 میلیارد دزدی در 
امالک نجومی است که باید ثابت شود زیرا دروغ و تهمت در حضور مردم 
است. در امالکی که گفته شد بنده خودم نامه نوشتم به دادستان کل که رسیدگی 
و اعالم کرد که جرم و تخلف سازمان یافته ای نبوده ولی چون این فساد حقوق 
نجومی شما درآمده بود، مشاور آقای روحانی- آقای نجفی – جلسه گذاشت و 
به گفته دادستان تهران در آن جلسه گفتند معادل سازی کنید، کار سیاسی کنید که 
جلوی خرابکاری و کثافت کاری این حقوق های نجومی گرفته شود. این همان 
روحیه ای است که 4 درصدی ها دارند و خیلی قدرت دارند و خیلی جو سازند. 
اگر بانکی تخلف کرده مسوول بانک شمایید. برخورد کنید، می توانید با بانک 
گردشگری برادر خودتان برخورد کنید. چون شما گفتید هر کی از من هر چه 
دارد بگوید، می گویم. این اخالق من نیست آقای جهانگیری بلکه اخالق شماست 
که می ایستید و مثل آقای روحانی راست راست نگاه می کنید و دروغ می گویید.«
وی جهانگیری را خطاب قرار داد و گفت: »امالک نجومی را کی برده شخص 
جنابعالی. آقای جهانگیری شما از این دولت وقتی که وزیر بودید همین زمینی که 
در ونک در منطقه سه است و  385 متر زمین است را گرفتید متری 140 هزار 
تومان، ما امالک نجومی دادیم، ما  امالک به رفتگرها بر اساس قانون دادیم. مجلس 
تحقیق و تفحص را وارد ندانست چون سیاسی کاری کردید. شورا وارد ندانست 
چون سیاسی کاری کردید.« پس از قالیباف، میرسلیم سخنان خود را جمع بندی 
کرد و گفت: »قرار ما این نبود که در زمینه نفت خام با افزایش صادرات مواجه 
باشیم. ما هفته پیش هم گفتیم که این سستی ما در سیاست خارجی بوده است 
که نخواسته ایم با قطر و کشورهایی که مخازن نفتی مشترک داریم به گفت وگو 
بنشینیم. این چه فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی است که ما بنشینیم و به جای 
آنکه شرایطی را فراهم آوریم تا از مخازن مشترک استفاده برابر داشته باشیم آن 
مخازن را ترک کنیم.« میرسلیم با بیان اینکه ما باید از فرصت استفاده می کردیم تا 
با موضوع خام فروشی برخورد کنیم، اظهار کرد: »آقای جهانگیری آیا از برجامی 
که اینقدر سنگش را به سینه می زنید استفاده ای کرده اید؟ ما می آییم و از برجام 

به نفع برنامه هایی که داریم استفاده می کنیم.«

از کجا می آورید؟
سومین کاندیدایی که در جایگاه پاسخ به پرسش ها قرار گرفت، حسن روحانی 
بود. از او سئوال شد: »مهمترین مشکل نظام بانکی از نظر جنابعالی چیست و چه 
برنامه ای برای تسهیل وام های هدفمند به تولید، خدمات، مسکن، ازدواج جوانان 
و سایر موارد ضروری دارید؟« او گفت: »یکی از ارکان بزرگ برای اقتصاد امروز 
و فردای کشور بانک ها هستند و اساساً در بودجه عمرانی تصمیم ما بر این است 

که این بودجه را با همکاری بانک ها و تقویت آنها افزایش دهیم.«
وی با بیان اینکه بانک ها نیاز به اصالح دارند، افزود: ب»رخی از موسسات 
اعتباری غیرمجاز در دولت قبل ایجاد شدند که بخشی از وقت دولت را برای 
اصالح و بازگرداندن پول مردم گرفت. کار زیادی برای بانکی که مربوط به دستگاه 

آقای رئیسی است انجام شد تا بتوانیم مشکالت را برطرف کنیم.«
وی خاطرنشان کرد: »امروز برای تقویت بانک ها، سرمایه آنها را تقریبا دو 
برابر کرده ایم تا بتوانند در قبال مسائل اقتصادی تالش کنند. ما به بانک ها برای 
تولید نیاز داریم در همین راستا در سالی که گذشت حدود 24 هزار واحد تولیدی 

کوچک و بزرگ از تسهیالت بانک ها استفاده کردند و فعال شدند.«
روحانی ادامه داد: ما اگر بخواهیم فقر را ریشه کن کنیم باید اقتصاد به عنوان 
یک موضوع ملی ظهور پیدا کند باید بانک ها را تقویت کنیم. خوشحالم که همین 
امروز با یکی از بانک های خارجی برای سرمایه گذاری 10 میلیارد دالر به توافق 
رسیدیم.« روحانی با اشاره به وعده برخی از کاندیداها برای ارائه یارانه های مختلف 
گفت: »دوستان ما مرتب به مردم می گویند ما به شما پول برای ایجاد شغل و 
یارانه می دهیم، چرا مشخص نمی کنید که این پول ها از کجا می آید. اگر منظورتان 
اخذ پول از بانک مرکزی است که یعنی پول مردم را از یک جیب بردارید و به 
جیب دیگرشان بدهید، در آن صورت تورم 60 تا 70 درصدی ایجاد می شود. 
این دوستان چرا منابعشان را اعالم نمی کنند.« روحانی سپس گفت: »آیا مردم پول 
نقد را بیشتر می پسندند یا اجرای طرح تحول سالمت را؟ ما برای شغل روستایی 
در دولت برنامه ریزی کرده ایم تا با ارائه تسهیالت شغل روستایی را فعال کنیم.«

منابع بانکی در تله تصمیمات نابجا
جهانگیری درباره مهمترین مشکل نظام بانکی گفت: »نظام بانکی نقش اصلی 
در اقتصاد ایران دارد، متاسفانه در دولت گذشته منابع بانکی در جاهای مختلف 
گرفتار شد که یکی از این جاها معوقات بانکی است. مجموعه ای از افراد منابع 
بانکی را گرفتند و برنگرداندند و بخشی از این افراد آدم های اقتصادی بودند که 
باید به آنها فرصت داده می شد ولی بخشی از آنها سودجویان بودند. لذا نظام 

بانکی باید سرمایه اش افزایش پیدا کند.«
وی افزود: »طرح تحول بانکی تهیه شده است و جزو مهمترین طرح هاست. 
ما توانستیم وام ازدواج  را از 3 میلیون به 10 میلیون تومان افزایش دهیم و یک 

میلیون نفر به مبلغ 9 هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخته شد.«

کشور را معطل گذاشته اید
رئیسی در واکنش به سخنان روحانی و جهانگیری درباره مشکالت بانکی 
گفت: »من در مناظره قبل اعالم کردم که یک بار برای همیشه تلویزیون مناظره ای 
بین آقای روحانی و دولتمردان قبل صورت دهد تا آنها با هم بنشینند صحبت کنند 
و دیگر این بحث ها تمام شود که ما هر چه می گوییم آقای روحانی به دولت 
قبلی نسبت ندهد. آقای روحانی اشاره می کنند که دولت بعدی برای کشاورزی 
فالن برنامه را داریم. آقای روحانی چرا در همین دولت آن کار رانجام ندادید؟ 
شما چهار سال کشور را به ناحق و ناروا معطل گذاشتید و االن هم می گویید در 
دولت بعد فالن کارها را انجام می دهم و باز از ارائه گزارش صد روزه سخن 
می گویید. شما همه چیز را به آینده حواله می دهید.« تولیت آستان قدس افزود: 
»یکی از گالبی هایی که باید از برجام می چیدیم سرمایه گذاری خارجی بود. االن 
میزان جذب سرمایه خارجی چقدر است؟ 500 میلیون دالر است یعنی کمتر از 
یک میلیارد دالر.« وی ادامه داد: »طبق آماری که داریم صادرات غیرنفتی با 10 
درصد کاهش روبه رو بوده است اما شما می گویید صادرات غیرنفتی افزایش 
داشته است. شما صادرات میعانات را که باید در بخش صادرات نفتی قرار گیرد 
از میزان صادرات غیرنفتی کم کنید و ببینید چقدر باقی می ماند؟ این آمارسازی 
است، نه ارائه یک آمار دقیق.« سپس نویت به کاندیدای آرام این دوره رسید. 
هاشمی طبا به نوعی پاسخ رئیسی را داد و گفت: »بدون تردید مشکالت بانکی 
از دولت قبل و شاید دولت های قبل تر به ارث رسیده است. اینکه نگوییم دولت 
قبل چه کرده مراجعه به تاریخ را معوق می کنیم. این در حالی است که همیشه 

باید در رسیدگی به مسائل به مسائل تاریخی هم توجه کنیم.«
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در نظام بانکی کشور اظهار کرد: »اگر قرار 
است بانکداری در کشور به توسعه، تجارت و صادرات کمک کند باید در آن 

موضوعات مربوط به قرض و وام به درستی مورد توجه و اجرا قرار بگیرد.«

بانکداری شما براساس رباخوری است
قالیباف هم گفت: »ما معتقد هستیم دولت در اداره و نظارت بانک ها ناکارآمد 
بوده است.« وی روحانی را خطاب قرار داد و افزود: »وقتی می گویید دولت 
قبل، از نظر من دولت قبل شما هستید. چهار سال فرصت داشته اید. چهار سال 
دیگر می خواهید وعده بدهید. هیچ اصالحی طی این سال هایی که شما در دولت 
بوده اید صورت نگرفته است.« نوبت به میرسلیم رسید که او هم رئیس جمهور 

را طرف صحبت قرار داد: »آقای روحانی! باید در مسائل بانکی جدی باشید. 
با اختالس هایی که صورت می گیرد به طور جدی برخورد کنید. 190 نفر از 
بدهکاران بانکی نورچشمی های دولتند. بانکداری شما براساس رباخوری است. 

بگویید چکار می کنید و به چه صورت با غارتگران برخورد می کنید.«
وی افزود: »بسیاری از بانک ها از جمله بانک صادرات، ملت و تجارت 
گرفتارند. اگر مردم بدانند که این گرفتاری برای چیست، سلب اعتماد می شود. 
باید برای بانکداری جدی تر برخورد کنید. به کشاورزان می گویید که از شهر 
وثیقه پیدا کنند. شما از طرفی می گویید تورم را به زیر 10 درصد کشانده اید ولی 

بهره بانکی 18 درصد می شود که این تناقض دارد.«

با خودتان مناظره می کنم
روحانی در سخنان پایانی خود گفت: »آقای رئیسی تا حال چند بار گفته اند که 
خوب است دولت فعلی با دولت گذشته مناظره داشته باشد. چرا با دولت قبل؟ 
من می گویم ما می توانیم با خود آقای رئیسی مناظره کنیم. به هر حال افرادی که 
در ستاد ایشان هستند و برایشان برنامه می ریزند در همان دولت قبلی هم بوده اند.«
وی با اشاره به گفته های رئیسی درباره دولت پیشین ادامه داد: »شما مگر در 
قوه قضاییه نبوده اید پس چرا به این موضوع رسیدگی نکرده اید که آمریکایی ها 
8/3 میلیارد دالر پول ملت را بلوکه کنند؟ شما که در سازمان بازرسی کل کشور 
بودید چه کردید؟ در آن دولت نفت به یک فاسد سپرده شد، شما چه کردید؟ 
در دولت قبلی از جمله کسانی که با شما در قوه قضاییه همراه بودند ریاست 
سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده گرفتند و آن مسائل پیش آمد،  شما چه کردید؟  
شما هم در بازرسی کل کشور و هم در قوه قضاییه بودید،  چطور به این مسائل 
رسیدگی  کردید؟« روحانی ادامه داد: »مگر در دوران دولت قبلی قوه قضاییه نبوده 
است؟ چطور االن تا موضوعی پیش می آید سخنگوی قوه قضاییه آن را اعالم 
می کند که البته اشکالی هم ندارد و خوب است اما باید عدالت هم رعایت شود. 
مگر در دولت قبلی سخنگوی قوه قضاییه  و سازمان بازری نبود؟ آن زمان که 
مردم برای خرید مواد دارویی و بهداشتی در خیابان صف می بستند  و در بازار 

سوزن برای تزریق پیدا نمی شد شما چه کاری انجام دادید؟«
وی اظهار کرد: »ما که دو سال است در موضوع گندم خودکفا شده ایم آیا 
موضوعات را به آینده حواله داده ایم؟ امروز 21 میلیون تن  به مواد غذایی افزوده 

شده است. آیا ما به موضوعات را به آینده حواله می دهیم؟«
روحانی در ادامه گفت: »در ابتدای دولت یازدهم میزان معوقات بانکی 15.1 
درصد بوده است که این میزان امروز به حداکثر 10 درصد رسیده است در نتیجه 
ما توانسته ایم بانک ها را در مسیری درست قرار دهیم. نظارتی که امروز در بانک ها 

انجام می شود به هیچ وجه با دولت قبل قابل مقایسه نیست.«
او با بیان این جمله که نباید غیراخالقی حرف بزنیم، خطاب به قالیباف گفت: 
»آقای قالیباف چرا کالم غیراخالقی به کار می برید؟ شما که نیاز ندارید؛ در طول 
این چهار سال با همه امکانات خود علیه دولت کار کردید و به همراه دوستان 
خود هر روز دولت را تخریب کردید و ساختمان های مجللی در شمال تهران 
گرفتید و شبانه روز علیه دولت فیلم درست کردید و تمام تیترهای روزنامه شما 
علیه دولت بوده است؛ شما دیگر نیاز نیست بیش از این تخریب کنید. این روزها 

نیز شبانه سی دی و جزوه هایی از سمت دوستان شما پخش می شود.«
رئیس دولت یازدهم سخنان خود را چنین پایان داد: »مردم در روز جمعه 29 

اردیبهشت تصمیم خود را اعالم خواهند کرد.«
برنامه دولت شما برای رونق تولید و اشتغال پایدار در صنعت، کشاورزی و 

خدمات به ویژه دانشگاهیان و جوانان چیست؟

تولید، زیربنای حفظ ایران 
پرسش بعدی از هاشمی طبا صورت گرفت؛ »برنامه دولت شما برای رونق 
تولید و اشتغال پایدار در صنعت، کشاورزی و خدمات به ویژه دانشگاهیان و 
جوانان چیست؟« او گفت: »طبیعی است عظمت و استقالل ایران و آینده ایران 
بر اساس تولید پا برجا خواهد ماند. همانطور که در جلسات گذشته عرض کردم 
زیر بنای حفظ ایران تولید است. در جریان 8 سال دفاع مقدس، شهدا با خون 
خود ایران را حفظ کردند پس از آن ما چه کردیم. ایران نفت، خاک، آب، گاز، 
جنگل، هوا و رودخانه های خود را در اختیار ما گذاشت و ما آن را تخریب کردیم.«
وی افزود: »همان طور که مقام معظم رهبری چند روز پیش نیز اشاره کردند 
عظمت ایران باید حفظ شود. در اقتصاد مقاومتی در این راستا به صادرات اهمیت 
ویژه ای داده شده است. همچنین اصالح قانون بانکداری نیز ضروری است. از 
سوی دیگر استفاده از نیروهای تالشمند که امروز در اصناف و کارفرمایان نمود 
پیدا کرده هم باید استفاده کنیم،  چرا که آنها با گسترش کار خود به اهداف ما 

کمک می کنند.«

80 درصد واحدهای تولیدی خوابیده اند
میرسلیم در پاسخ به این سخنان، رئیس جمهور را مورد سئوال قرار داد: 
»من می خواهم که آقای روحانی من را روشن کند و پاسخم را بدهد. علت 
واقعی خوابیدن صنعت و تولید چیست؟ علت واقعی موضوع، به بی توجهی 
دولت به رکود باز می گردد. دولت آمد تورم را کنترل کند که گرفتار رکود شد. 
این را خودتان بگویید و راحت مطرحش کنید، علت اصلی همین است.« وی 
تأکید کرد: »امروز حدود 80 درصد واحدهای تولیدی خوابیده اند، دولت چطور 
می تواند آن واحدهای تولیدی را مجدد احیا کند و می خواهد چه برخوردی با 
این مسائل از خود نشان دهد؟« این کاندیدای ریاست جمهوی با تأکید بر اینکه 
باید موضوع بهره وری مورد توجه قرار گیرد،  گفت: »دولت با بهره وری ضعیفی 
که در اقتصاد کشور وجود دارد چه می خواهد کند؟ همه سرمایه گذاری هایی 
که تاکنون انجام شده را به برجام نسبت می دهید اما از داخل کشور هم می توان 
سرمایه گذاری هایی انجام داد. تولید امروز کشور ما 85 درصدش دولتی است. 
آقای روحانی می خواهید با آن چه کنید؟ این دولت ضعف ها را به دولت قبلی 
نسبت می دهد اما خودش هم شکست خورده و هیچ کاری نکرده است. این 
دولت واقعاً چه کرده است؟« روحانی پاسخ داد: »با موفقیت در توافق هسته ای 
درآمد کشور در سال جاری 20 میلیارد دالر افزایش می یابد. در این زمینه ما برنامه 
داریم که 15 میلیارد از این میزان را با همکاری بانک ها به توسعه و سرمایه گذاری 
تخصیص دهیم و 3 الی 5 میلیارد دالر دیگر را نیز برای حمایت از فقرا و اقشار 

آسیب پذیر اختصاص دهیم.«

فعالیت تمام دولت گذشته در ستادها
نوبت نقد به جهانگیری رسید که گفت: »من از دوستانی که ناراحت هستند 
که چرا به دولت گذشته می پردازیم می خواهم که حرف های ما را تحمل کنید. 
چرا که من فکر می کنم که دولت گذشته امروز در این مناظره نشسته است و 

تمام افراد دولت گذشته در این ستادها فعالیت می کند. 
ادامه در صفحه 12 



 محسن بنائی
متخصص طب اورژانس

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

ترکیبات حاوی آهن به خصوص در خانه هایی که خانم های جوان و 
قرار  دسترس  در  گسترده ای  به طور  می کنند  زندگی  کودکان خردسال 
که  قرص هایی  و  ترکیبات  این  روشن  رنگ  جذابیت  دلیل  به  دارند. 
روکش های حاوی شکر دارند بسیار مستعد بلعیده شدن توسط کودکان 
فرآورده های  به  دسترسی  به دلیل  باروری،  سنین  در  خانم های  هستند. 
حاوی آهن و افزایش استرس حین بارداری و دوره بعد از زایمان، در 

معرض خطر مصرف بیش از حد آهن هستند. 

فارماکولوژی
کل ذخیره آهن بدن در بزرگساالن به طور متوسط 4 گرم است. حدود دو 
سوم آهن بدن در هموگلوبین وجود دارد و مابقی آن در سایر پروتئین های 
حاوی آهن مثل میوگلوبین، سیتوکروم و سایر آنزیم ها و کوفاکتورها 
یا به صورت ذخیره بصورت فریتین است. میزان توصیه شده مصرف 
خوراکی آهن روزانه 8 میلی گرم برای پسران، مردان جوان و خانم های 
یائسه، 18 میلی گرم برای خانم های سنین باروری و 27 میلی گرم برای 
خانم های باردار است. به دلیل اینکه زیادی آهن سمی است، بدن انسان 
از مکانیسم های مختلفی برای حفظ هومئوستاز آهن استفاده می نماید 
که شامل اتصال به پروتئین های پالسما، ذخیره داخل سلول ها و از همه 

مهم تر تنظیم جذب آهن از دستگاه گوارش است. 
آهن  و  دارد  درصد   10 از  کمتر   Bioavailability غیرآلی  آهن 
فروس )دو ظرفیتی( بهتر از آهن فریک )سه ظرفیتی( جذب می شود. 
فرموالسیون های مختلف آهن در جدول 1 به طور خالصه ذکر شده اند. 
آهن به شکل فریتین در بدن ذخیره می شود. در شرایط طبیعی تمام 
آهن در گردش در داخل خون به ترانسفرین متصل است وآهن به شکل 
آزاد در خون وجود ندارد. آهن CHELATED مشابه آنچه که در 
گوشت دیده می شود بهتر از آهن یونی جذب شده و فرآورده هایی که 
این نوع آهن را در ترکیب با اسیدهای آمینه دارند )مثل گلیسینات(، از 

نظر جذب آهن فوایدی مشابه خوردن گوشت دارند. 

پاتوفیزیولوژی
رادیکال های  مثل  اکسیدان هایی  تولید  برای  قوی  کاتالیزوری  آهن، 
آزاد است و در صورت مصرف مقادیر زیاد آهن با این مکانیسم باعث 
اسهال، درد شکم،  استفراغ،  ایجاد  تحریک مستقیم دستگاه گوارش و 
زخم مخاطی و خونریزی گوارشی می شود. به دنبال این آسیب به دلیل 
از بین رفتن سد اپی تلیومی روده، آهن آزاد وارد گردش خون شده و 

در دسترس کل بدن قرار می گیرد. 
آهن آزاد باعث اسیدوز و سمیت گسترده در ارگان ها شده و در نهایت 
ایجاد اسیدوز الکتیک، هیپوتانسیون، سمیت کبدی و کواگولوپاتی )بدون 
ارتباط به سمیت کبدی و به دلیل مهار ساخت ترومبین( می شود. اختالل 
عملکرد میوکارد و عروق به دلیل اتساع عروقی، اثرات اینوتروپ منفی 

و رسوب مستقیم آهن در میوکارد رخ می دهند. 

سمیت
دارد  ارتباط  بالقوه سمیت  با خطر  المنتال خورده شده  آهن  میزان 
 mg/Kg 20-10 جدول 2(. اثرات سمی با دوز های خوراکی به اندکی(
نیز گزارش شده است. به طور کلی مسمومیت متوسط با دوز 60-20 
المنتال و مسمومیت شدید بعد از خوردن بیشتر از  mg/Kg از آهن 

60mg/Kg آهن المنتال دیده می شود.
 قرص فروس سولفات mg 325 که شایع ترین ترکیب مورد استفاده 
است، حاوی mg 65 آهن المنتال است، لذا در یک فرد بزرگسال تعداد 

باعث مسمومیت  35-20 عدد قرص آن در صورت مصرف همزمان 
 mg 18-10 متوسطی می شود. مولتی ویتامین های اطفال معموال حاوی
به  نسبت  کمتری  بسیار  خطر  لذا  هستند،  قرص  هر  در  المنتال  آهن 

قرص های بزرگساالن دارند. 

عالیم بالینی
برای مسمومیت بالینی 5 مرحله توصیف شده است:

عالیم  فقدان  می دهد.  رخ  اسهال  و  تهوع  دردشکمی،   :1 مرحله   1
گوارشی طی 6 ساعت اول بعد از مصرف دارو قطعا مصرف مقادیر 

سمی آهن را رد می کند. 
2 مرحله 2: یا مرحله نهفته که همیشه رخ نمی دهد. طی 24-6 ساعت 
از مصرف دارو رخ می دهد که عالیم گوارشی بهبود یافته اند. در این 
مرحله علیرغم بهبود و فقدان عالیم گوارشی کاهش حجم در گردش 

و بدتر شدن اسیدوز متابولیک رخ می دهد. 
3 مرحله 3: عالیم مسمومیت سیستمیک به صورت شوک و اسیدوز 
الکتیک رخ می دهند. کواگولوپاتی باعث تشدید خونریزی و هیپوولمی 
می شود. گاهی در این مرحله نارسایی کلیه، کاردیومیوپاتی و نارسایی 

سایر ارگان ها رخ می دهند. 
4 مرحله 4: مرحله کبدی است که 5-2 روز بعد از مصرف دارو رخ 
نارسایی کبدی  آمینوترانسفرازها و گاهی  افزایش  به صورت  می دهد. 

تظاهر می کند. 
5 مرحله 5: شامل عوارض تاخیری مثل انسداد خروجی معده هستند 

که نادر بوده و 6-4 هفته بعد از مصرف دارو رخ می دهد. 

تشخیص
تست های آزمایشگاهی

باید شامل CBC، سطح الکترولیت های سرم، تست های انعقادی، گلوکز 
و سطح آهن سرم باشند. این آزمایشات جهت ارزیابی وضعیت کلی بیمار 
هستند و مسمومیت با آهن عمدتا یک تشخیص بالینی است. در موارد 
ABG و سنجش  انجام  خفیف 
نیست  ضروری  الکتات  سطح 
و تعیین سطح الکترولیت ها و 
بالطبع آنیون گپ کفایت می کند. 

اما در بیماران با مسمومیت متوسط و شدید یا افراد با مشکل 
تنفسی انجام ABG ضروری است.

 در اینگونه موارد تعیین گروه خونی و اسکرین خون نیز ضروری 

است )به دلیل خطر خونریزی و نیاز احتمالی به تزریق خون(. 
جهت ارزیابی شدت مسمومیت و هدایت درمان، سطح سرمی آهن 
را با احتیاط تفسیر کنید. معموال سطح سرمی آهن که طی 6-4 ساعت از 
خوردن به دست آمده، با شدت مسمومیت ارتباط دارد اما سطح سرمی 
پایین مسمومیت را به طور قطعی رد نمی کند. سنجش TIBC ارزش 
اندکی در ارزیابی این بیماران دارد زیرا در حضور سطح باالی آهن سرم 

یا دفروکسامین سطح آن به طور کاذب افزایش می یابد. 

تصویربرداری
قرص های فروس سولفات استاندارد و آهن احیا شده رادیواپک هستند 
و معموال در رادیوگرافی ساده دیده می شوند. اما بسیاری از فرآورده ها مانند 
قرص های جویدنی اطفال و فرآورده های مایع معموال دیده نمی شوند، لذا 
فقدان مواد رادیواپک در رادیوگرافی مصرف خوراکی آهن را رد نمی کند. 

درمان
تشخیص بالینی است. درمان باید بر اساس عالیم و نشانه ها صورت 
در  که  بیمارانی  نیست.  ارزشمند  تنهایی  به  آهن  گیرد و سطح سرمی 
بدو ورود به اورژانس بدون عالمت هستند، مقادیر سمی آهن مصرف 
به  نیازی  و  نظر گرفت  باید تحت  را  دارند  معاینه طبیعی  و  نکرده اند 

درمان اختصاصی ندارند.
 بیماران با حداکثر 2-1 نوبت استفراغ به دلیل تحریک معده ناشی از 
آهن که از سایر جهات بدون عالمت هستند نیز نیازی به درمان اختصاصی 

ندارند و فقط باید تحت نظر باشند. 
بیماران با مسمومیت بالینی در ابتدا باید از نظر ABC پایدار شده و 
سپس باید آلودگی زدایی گوارشی و درمان با دفروکسامین را در نظر داشت. 
در موارد استفراغ مقاوم اندانسترون یا متوکلوپرامید توصیه می شود. ب

یا سایر عالیم  پایدار و عالیم حیاتی غیرطبیعی  استفراغ  با  یماران 
با مایع وریدی و تجویز دفروکسامین  باید تحت احیا تهاجمی  شوک 
 FFP وریدی و/یا K قرار بگیرند. کواگولوپاتی را باید با تجویز ویتامین
در صورت وجود اندیکاسیون درمان کرد. خونریزی شدید گاهی نیاز 

به تجویز خون دارد. 

    آلودگی زدایی گوارشی
شربت ایپکاک نباید مورد استفاده قرار گیرد زیرا عالیم اولیه مسمومیت 
را مخفی می کند و خود این بیماران نیز استفراغ می کنند لذا ارزش بیشتری 
ندارد. زغال فعال، مسهل، بیکربنات سدیم خوراکی و فسفوسودا توصیه 
نمی شوند. الواژ معده معموال موثر نیست زیرا قرص ها اغلب بزرگ هستند 
یا چندین ساعت از مصرف آنها گذشته، اما در 
موارد نادری از مصرف مقادیر بسیار 
زیاد دارو و قبل از ایجاد استفراغ 
فرآورده های  مصرف  یا 

آهسته رهش 

بر  باشد. دیدن قرص های رادیواپک در گرافی دال  مفید  ممکن است 
خطر بالقوه مسمومیت پیشرونده است و می تواند جهت هدایت اقدامات 
آلودگی زدایی به کار رود. شستشوی کامل روده با پلی اتیلن گلیکول در 

کودکان با مصرف مقادیر زیاد دارو موثر است. 
تجویز ml/h 500-250 درکودکان و L/h 2 در بزرگساالن از طریق 
لوله نازوگاستریک می تواند قبل از جذب، روده را از قرص های آهن 
پاک کند. اندوسکوپی جهت برداشت مقادیر بسیار زیاد آهن یا بزوآر 
معده ای حاوی آهن کاربرد دارد. گاهی انجام گاستروتومی الپاروسکوپیک 

ضروری می شود. 

 دفروکسامین
و  سلول ها  داخل  آهن  و  پالسما  آهن  آزاد،  آهن  به  دفروکسامین 
میتوکندی ها به جز آهن متصل به مولکول های ارگانیک متصل شده و 
کمپلکسی تشکیل می دهد که از طریق کلیه ها دفع می شود. دفروکسامین 
را می توان بدون خطر در کودکان و خانم های باردار مورد استفاده قرار داد. 
اندیکاسیون های تجویز دفروکسامین در فرد دچار مسمومیت با آهن 

عبارتند از:
1. مسمومیت سیستمیک

2. استفراغ مداوم
3. اسیدوز متابولیک
4. عالیم پیشرونده

5. سطح سرمی آهن دال بر مسمومیت متوسط یا شدید
بر اساس توصیه کارخانه سازنده، روش ارجح تجویز در افرادی که در 
شوک نیستند تزریق عضالنی است. اما اکثر متخصصین سم شناسی روش 
تجویز وریدی را ارجح می دانند زیرا جذب دارو در روش عضالنی غیرقابل 
پیش بینی است و با تجویز وریدی میزان دفع آهن از بدن بیشتر است. 

 mg/Kg 50 وریدی و در کودکان mg 1000 دوز اولیه در بزرگساالن
وریدی است. جهت پیشگیری از افت فشارخون بیمار به دلیل سرعت 
باالی تجویز دارو، انفوزیون باید با سرعت پایین mg/Kg/h 5 شروع 
شده و سپس افزایش یابد. در افراد دچار کاهش حجم و هیپوتانسیو نیاز 

به احیا با مایعات وجود دارد. 
هیپوتانسیون کنترااندیکاسیون تجویز دفروکسامین وریدی نیست. در 
 mg/Kg/h  15 تا  می توان  را  انفوزیون  سرعت  بیمار  تحمل  صورت 
افزایش داد. دوز کلی توصیه شده 360mg/Kg یا 6 گرم در یک فرد 
بزرگسال طی 24 ساعت اول است که ابتدا دوز mg 1000 و سپس 

انفوزیون mg 500 طی 8-4 ساعت تجویز می شود. 
مثل  عوارضی  ایجاد  باعث  است  ممکن  دارو  بیشتر  مقادیر  تجویز 
موکورمایکوز، نارسایی کلیه، سمیت ریوی و عفونت با یرسینیا انتروکولیتیکا 

شود. 
هنگامی که دفروکسامین دفع می شود رنگ ادرار تغییر می کند که به 
طور کالسیک vin rose نامیده می شود اما معموال به رنگ قهوه ای یا 
rusty hue در می آید. از بین رفتن این تغییر رنگ و ایجاد رنگ طبیعی 
ادرار دال بر این است که آهن آزاد بیشتری برای اتصال با دفروکسامین 
در بیمار وجود ندارد و مسمومیت قابل مالحظه بهبود یافته است. هدف 
نهایی برای قطع دفروکسامین شامل بهبود بالینی و سطح طبیعی آهن، 
نسبت طبیعی آهن به کراتینین، و بهبود بالینی همراه با سطح طبیعی آهن 
فاکتور جهت  مهم ترین  بیمار  بالینی  بهبود  است.  ادرار  و رنگ طبیعی 

تصمیم گیری برای خاتمه درمان است. 

 سایر درمان ها
اگر  که  دفراسیروکس،  و  دفریپرون  مثل  آهن  شالتورهای خوراکی 
هم زمان یا طی 1 ساعت از مصرف آهن استفاده شوند، باعث کاهش 
جذب آن می شوند. اما این داروها نباید جایگزین دفروکسامین وریدی 

در مسمومیت بالینی آهن شوند. 
در افراد مبتال به نارسایی کلیه می توان از همودیالیز و هموفیلتراسیون 

استفاده کرد که باعث دفع کمپلکس آهن-دفروکسامین می شوند. 
در مسمومیت های شدید می توان در همراهی با تجویز دفروکسامین 

از exchange transfusion نیز استفاده کرد.

 تعیین تکلیف بیماران
بیمارانی که مقادیر سمی آهن مصرف نکرده اند، طی 6 ساعت بدون 
عالمت باقی می مانند )به غیر از 2-1 نوبت استفراغ به دلیل تحریک معده(، 
و معاینه آنها طبیعی باقی می ماند، را می توان بدون خطر از بیمارستان 

مرخص یا به مرکز روانپزشکی منتقل کرد. 
 ICU بیمارانی که تحت درمان با دفروکسامین قرار می گیرند باید در

بستری شوند. 

آنچه باید از مسمومیت ها  بدانید

مسمومیت با آهن
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 ادامه از صفحه 10
رشد منفی 7 درصد چه بالیی سر این اقتصاد آورد؟ آقای میرسیلم شما 
مهندس هستید اما نه آمار رسمی کشور را قبول دارید و نه می گویید که 
آمارتان را از کجا می آورید. باألخره این کشور مرکز آمار دارد و آمار رسمی 
ارائه می دهد. بر چه اساسی شما آماری جز آمار رسمی کشور را ارائه می دهد. 

می آیید و می گویید 70 درصد کارخانجات کشور تعطیل است.«
جهانگیری ادامه داد: »ما در دولت مشکالت زیادی از کشور را حل کردیم. 
ثبات اقتصادی را بازگرداندیم. مگر یادتان رفته که به صورت لحظه ای، نرخ ارز 
عوض می شد و قیمت کاال تغییر می کرد. ما منابع را به سمت تولید بردیم. حاال 
می شود کار کرد و سرمایه خارجی به دست آورد.  آقای رئیسی می گوید ما سال 
95 چه کردیم؛ سال 95،  10 میلیارد دالر سرمایه خارجی در وزارت دارایی 
و اقتصاد ثبت شده که 3 میلیارد دالر آن جذب شده است. ما اقتصاد کشور 
را راه انداختیم، سرعتش کم است اما ان شاءاهلل سرعتش را هم زیاد می کنیم.«
جهانگیری در ادامه خطاب به قالیباف گفت: »من یک جا به شما نگفته ام که 
دروغ گفته اید، من گفته ام که خالف می گویید یا به شما گزارش خالف داده اند. 
بنده در زندگی ام از هیچ رانتی استفاده نکرده ام. اگر روزی زمینی گرفته ام که 

دارایی ام خانه ام است به قیمت رسمی روز، خانه گرفته ام.«
اما رئیسی درباره راهکار افزایش تولید گفت: »ما مواجه هستیم با کارگرهایی 
که بیکار شده اند و بسیاری از مشکالت این کارگاه ها مشکل نقدینگی است. 
متاسفانه دولت نقدینگی کم نداشته اما نقدینگی را به جای اینکه در تولید 
استفاده کند به آدم های بدحساب بانکی تسهیالت داده و بعضی ها به نحو 
خاصی این افراد تسهیالت گرفته اند.« وی خطاب به مردم گفت: »آیا در طول 
عمرتان شده که وامی را با بهره صفر درصد بگیرید که هیچ بهره ای نداشته 
باشد؟ متاسفانه وامی با مبلغ 300 میلیارد تومان داده شده که صفر درصد است 
و بهره ندارد. شرایط عجیبی است به جای اینکه ما از کف بازار و کشاورزی 

حرف بزنیم عدد و رقمی را می گوییم که معلوم نیست چه منشایی دارد.«

پرسشی از پرسشگر
هاشمی طبا در جمع بندی سخنان خود گفت: »آقای میرسلیم به دنبال سوال 
کردن از کاندیداها است و من هم تاسی می کنم و از ایشان می پرسم شما 
15 سال رئیس هیات مدیره یک شرکت موتورسازی در شمال کشور بودید. 
امروز وضعیت آن کارخانه چگونه است و شما چه تاثیری در آن داشته اید؟«
با بیان اینکه اگر صنعت ما براساس صادرات نباشد محکوم به  وی 
فناست، اظهار کرد: »صادرات ما براساس رفع نیازهای داخلی است و در 
زمینه کاهش میزان تولید کارخانه های کشور یا خوابیدن آنها باید بگویم که 
این کارخانه ها دچار استهالک فنی و تکنولوژی شده اند و من اصرار دارم 
که بگویم ایجاد اشتغال باید از طریق توریسم انجام گیرد.« هاشمی طبا با 
اشاره به برخی شعارهای انتخاباتی کاندیداها اظهار کرد: »امروز دوستان 
می گویند که ما می آییم و سالی یک میلیون شغل درست می کنیم من هم 
می گویم ماهی یک میلیون شغل درست می کنم. یک قالب خشت دست 
مردم می دهم و می گویم شغل درست کرده ام اما آیا این ایجاد شغل است؟ 

شغل،  سرمایه گذاری تکنولوژی و فناوری می خواهد.«

اقالم سفره مردم کمتر شده
کاندیدای بعدی که در جایگاه قرار گرفت، حجت االسالم رئیسی بود. از 
او سئوال شد »برنامه شما برای قانون هدفمند کردن یارانه ها چیست«. رئیسی 
با تبریک نیمه شعبان پاسخ داد: »قرار بر این بود که یارانه ها برای عده خاصی 
داده شود و مابقی یارانه ها هم در اقتصاد برای بهره وری بیشتر صرف شود. 
این یارانه امروز با فراز و فرود دارد تولید می شود اما ما شاهدیم وضعیت فقر 
در این دولت با سیاست هایی که داشته است افزایش یافته و آمار مسووالن 
رسمی می گوید که این میزان از 23 درصد به 33 درصد افزایش یافته است.«
وی با بیان اینکه عده ای از فقرا امروز با 45 هزار تومان یارانه شان زندگی 
می کنند، اظهار کرد: »ممکن است عده ای بگویند چطور می توان با 45 هزار تومان 
زندگی کرد. باید رفت و زندگی این فقرا را دید. ما می گوییم که باید یارانه این 

قشر افزایش پیدا کند و آقایان می گویند که از کجا این منابع تامین می شود«
رئیسی گفت: »بله موضوع تامین منابع مهم است و باید معرفی شود اما 
بسیاری از حامل های انرژی که در جریان هدفمندی یارانه ها قیمت شان افزایش 
یافت طبق قانون باید این مابه التفاوت به خود مردم پرداخت شود. این باید 
مشخص شود که دولت نسبت به مردم مسوولیت دارد یا ندارد. امروز سفره 
مردم کوچک شده است. برویم از مردم بپرسیم که اقالم سفره شان کمتر شده 
یا بیشتر؟ با چنین وضعیتی باید یارانه ها افزایش پیدا کند که ان شاءاهلل در 
برنامه ای که به مردم ارائه می دهیم هم منابع ایجاد شغل و هم افزایش یارانه 

را اعالم خواهیم کرد.«

یارانه از آسمان نزول می کند؟
اما هاشمی طبا خطاب به گوینده این جمالت گفت: » آقای رئیسی دو 
بار گفتند منابع دیگر پیش بینی شده، بگویند که این منابع دیگر از کجاست. 
نفری 45 هزار تومان در دولت قبل یارانه دادیم،  میوه 10 برابر،  بنزین 8 برابر 
و مسکن 3 برابر شد یعنی ما گفتیم 45 هزار تومان می دهیم اما 300 هزار 

تومان تورم در آوردیم. مگر می شود یارانه از آسمان نزول کند.«
وی افزود: »دولت بسیار تالش کرد تورم را کنترل کند و نباید این موضوع 
فراموش شود. گروهی که دوست دارند یارانه بگیرند رای بدهند به یارانه و 
بگوییم که منابع تامین شده است. درآمدهای دولت مشخص است پول ارز 
مشخص است و بانک مرکزی پول را حساب می کند و دست دولت می دهد، 

پولی است که دولت در فروش ارز بخاطر واردات درمی آورد.«

و بازهم 4 درصدی ها
قالیباف درباره هدفمندی یارانه ها: »امروز کسانی که می خواهند کار ایجاد 
کنند تحت فشارهایی از جمله قاچاق کاال و واردات بی رویه اعتمادشان 
را از دست داده اند و به دلیل نگرانی هایی که دارند به حاشیه رفته اند. 
علت این شرایط آن است که 4 درصدی ها بدون هیچ تالشی به دنبال 
بردن بیشترین منفعت از اموال کشور هستند.« وی خطاب به رئیسی گفت: 
»سوال من از جنابعالی این است که با توجه به اینکه رسیدگی به محرومین 
وظیفه همه ماست، آیا واقعا در دولت خود برنامه ای برای برخورد با این 
افراد دارید یا خیر؟« میرسلیم نیز به لزوم شفافیت و صداقت اشاره کرد 
و گفت: »باید طبق برنامه و اصول فارغ از برنامه های سیاسی و انتخاباتی 
وارد عرصه هدفمندی یارانه ها شد. بی توجهی به این موضوع نتیجه ای جز 
رکود و بیکاری نخواهد داشت. اینکه فقط بگوییم این پول را می خواهیم 

به فقرا بدهیم کافی نیست باید برنامه ای برای آن داشت.«

بازگشت به 4 سال پیش
اما روحانی در واکنش به سخنان رئیسی درباره هدفمندی یارانه ها اظهار 
داشت: »بسیار مهم است که مردم بدانند که عده ای دنبال بازگشت به چهار سال 
پیش هستند و خیلی روشن این موضوع را بر زبان می آورند که می خواهند 
مثل دولت قبلی که بین مردم پول پخش می کرد، پول پخش کنند.آن زمان هم 
دولت سابق باید 17 هزار میلیارد یارانه می داد که تخلف 42 هزار میلیاردی 
کرد ، پرونده اش هم موجود است و امروز هم 70 هزار میلیارد وجود دارد 
که می توان همه آن را به مردم داد اما در آن صورت باید وضعیت بهداشت 
به گذشته بازگردد و گازرسانی به روستاها متوقف شود اما ما معتقدیم که 
باید پرداخت یارانه ها به همین شکل ادامه پیدا کند ولی یک نظام جامع برای 
بهداشت کشور تشکیل شود.«  در ادامه جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه یکی 
از اتفاقات بدی که در دولت قبل افتاد کوچک شدن سفره مردم بود خاطر نشان 
کرد: »براساس آمار موجود سفره روستاییان 35 درصد و سفره شهری ها 25 
درصد نسبت به قبل کاهش یافته است که این نتیجه سیاست ها و تصمیمات 
نادرست بود. همان طور که گفته شد 45 هزار تومان در جیب مردم گذاشته 
شد، اما دولت 200 هزار تومان از جیب آنها برداشت کرد. امروز آقایان آمده اند 
از فقر مردم استفاده ناصحیح می کنند.« وی تاکید کرد: »آقایان محترم عزت 
ملت را حفظ کنید و سرزده به خانه فقرا نروید تا به عنوان تبلیغات عکس 
و فیلم بگیرید و آن را پخش کنید. ما می خواهیم معیشت توانمندی و عزت 
مردم ایران را حفظ کنیم.  اگر آقای رئیسی 150 هزار تومان بدهند برخالف 
اهدافی که دارند عمل خواهد شد.« جهانگیری گفت: »در هر حالت که  150 
هزار تومان به مردم بدهند، یک میلیون تومان از جیب آنها وارد جیب دولت 

می شود و اقتصاد کشور و طبقه محروم را نابود می کند.«

کار تبلیغاتی می کنید
رئیسی در جمع بندی سخنان خود گفت: »سوال من این است که آیا 
زندگی فقرا برای دولت مسئولیت می آورد یا نه؟ آقای روحانی می گوید 
که درآمد مستمری بگیران را سه برابر افزایش داده است. ما می گوییم اگر 
این کار الزم بود، چرا زودتر انجام ندادید؟ اگر الزم نبود انجام دادنش در 
شرایط االن امری تبلیغاتی است، ما می گوییم کارهای تبلیغاتی نکنید.« وی 
ادامه داد: »سازمان های حمایتی باید کاری کنند که فقرا از تحت پوشش آنها 
خارج شوند، طرح سالمت از طرح هایی بود که با نیت خوب آغاز شد، اما با 
افزایش تعرفه ها ببینید االن به کجا رسیده است.« رئیسی همچنین خاطرنشان 
کرد: »آقای نوبخت مصاحبه هایی می کند و حرف هایی می زند. این حرف ها 
همه انتخاباتی است. بنده اعالم می کنم که صداوسیما مناظره ای بگذارد بین 
من و  آقای روحانی نه به عنوان دولت قبل ، من به عنوان نماینده  یک قشر 
مطالبه گر که حرفهایشان شنیده نمی شود انتقاداتم را طرح کنم. به من و آقای 
روحانی وقت بدهند و بنده به عنوان نماینده اقشاری که حرفشان شنیده 
نمی شود بیایم و حرف بزنم. شما چهار سال کشور دستتان بود و کشور را 

به این روز انداختید. حاال می فرمایید کار و تولید که باید تولید انجام شود.«
وی افزود: »شما یارانه ها را گرفتید. هدفمند یارانه ها مشخص است. هدفمند 
کردن یارانه مشخص کرده که پول ها کجا باید برود. شما دولت پرخرج هستید. 
شما به عنوان دولت پرخرج روزی که دولت را گرفتید 100 هزار میلیارد و 
امروز 250 هزار میلیارد هزینه دولت است.حقوق های کارکنان را اضافه کردید 
که نکردید، یارانه را اضافه کردید که نکردید، چطور است که 250 الی 260 
هزار میلیارد تومان هزینه  دولت است. اینکه هزینه دولت دو برابر شده نشان 
می دهد که پرخرج است. چرا یارانه مردم را شما به عنوان دولت تصرف کنید.  
آیا نسبت به بخش فقیر مسوولیت داریم یا نداریم؟ شما کار تبلیغاتی کردید. ما 
می گوییم که بدبختی که پول و نون ندارد دولت نسبت به آن مسوولیت دارد 
یا ندارد. چرا این کار را در روزهای پایانی انجام دادید. چه کارهایی که در دو 
سه ماه اخیر نشده است. ای کاش تمام چهار سال  آقای روحانی این کارها 
را انجام می دادید و فقط در سه ماه آخر به استان ها رفت و آمد نمی کردید. 

اینها در راستای تبلیغات انتخاباتی است.«

بحران اقتصادی در کشور
آخرین پرسش بخش اول مناظره آخر این بود که »مهمترین اولویت های 
شما برای افزایش رشد اقتصادی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 
1404 چیست؟« قالیباف چنین پاسخ داد: »امروز کشور با یک بحران اقتصادی 
روبروست که رکود، بیکاری و گرانی آن را نشان می دهد. طبیعتا در حوزه 
گرانی آنطور که گفته می شود تورم کنترل شده اما مردم می دانند که گرانی 
وجود دارد و آن را در اقالم کاالهای مختلف می بینند.« قالیباف با بیان اینکه 
معتقدم دولت روحانی نتوانسته است به کمک مردم بیاید، گفت: »این دولت 
حتی با افزایش هزینه ها دست در جیب و سفره مردم کرده است که از جمله 
افزایش قبوض آب، برق و گاز که فشار یکنواخت را به قشر محروم وارد کرد 
از جمله این موارد است.« قالیباف با بیان اینکه امروز شاهد فرار مالیاتی 40 
درصد از مالیات دهندگان هستیم، خاطرنشان کرد: »در حال حاضر کمترین سهم 
دریافت مالیات از مالیات بر ثروت افراد است که باید مورد توجه قرار بگیرد.«
وی ادامه داد: »اشتغال مشکل بیکاری را حل و تولید را فعال می کند و 
رونق را به اقتصاد باز می گرداند. ما باید به سمتی حرکت کنیم که نیروهای 
جویای کار را شناسایی و برای آنها اشتغال ایجاد کنیم. باید بتوانیم دریافت 
مالیات را به صورت عادالنه انجام دهیم و از درآمدهای حاصل از آن از اقشار 

نیازمند حمایت کنیم.«

برای چشم انداز کاری نکرده ایم
میرسلیم در واکنش به صحبت های قالیباف با بیان اینکه رسیدن به اعداف 
سند چشم انداز،  فداکاری می خواهد، گفت: »12 سال است که در مسیر رسیدن 
به چشم انداز کاری نکرده ایم. باید به اصل 44 توجه کنیم که بدون آن به هیچ 

جا نخواهیم رسید. اگر بخواهیم مماشات کنیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.«
وی با شاره به پرسش هاشمی طبا از خود، ضمن اشاره پنهانی به بحرانی 
بودن وضعیت شرکتی که رییس هیات مدیره اش بوده، گفت: »یک و نیم سال 
در مورد شرکت به آقای جهانگیری می گفتیم که تکلیفش را مشخص کنید. 
یکسال بحث و جدل کردم هیچ چیز هم از آن در نیامد.  به چه حقی دولت 
موتور فروشی می کند؟ این کار،  کار دولت نیست. اگر اصل 44 درست اجرا 
شود خودش یک انقالب است. بدون اصل 44 به جایی نخواهیم رسید. به 
اسم کارکنان بازنشسته فالن جا شرکتی باز می کنند بعد پشتش را می گیریم و 
می بینیم که به خود دولت وصل است.« وی ادامه داد: »آقای روحانی بر هسته های 

دانش بنیان تاکید می کنند. ما ماشین برقی را با حضور خودشان رونمایی کردیم 
سوارش هم شده اند، اما  انگار نه انگار، ولش کردند به حالش خودش. آیا 
این طرز کار کردن است؟ دولت نفهمید برای دولت اقتصادی چه باید بکند.«

تجربه دیپلماسی داشته اید؟
روحانی نیز در ادامه خطاب به قالیباف گفت: »من از قالیباف سوال دارم 
که ایشان راجع به رشد اعالم کردند که درآمد ملی کشور را دو و نیم برابر 
می کنند، یعنی رشد 26 درصدی. ما در هیچ کجای دنیا سابقه چنین رشدی 
را نداریم. ایشان بگویند که در کدام کشور چنین رشدی بوده است. یکی در 
چین  بود که یکی دو درصد رشد هشت درصدی اقتصادی خوبی داشتند و 
بعد ایشان می گوید که ما پتروشیمی راه می اندازیم و 600 الی 400 هزار شغل 
ایجاد می کنیم.« وی ادامه داد: »حدود 9 میلیون تن پتروشیمی در این دولت 
اضافه کردیم. پتروشیمی در اروپا شغل مستقیم و غیر مستقیمش 16 هزار 
نفر است و در ایران شغل مستقیم و غیرمستقیمش 20 الی 30 هزار نفر می 
شود. پس کو آن اشتغال؟« وی تاکید کرد: »در این دولت برای اولین بار بعد 
از چشم انداز باالی رشد 8 درصد رسیدیم یعنی در 10 الی 20 سال گذشته 
چنین رشدی را شاهد نبودیم. ما می توانیم در دولت بعد آن را ادامه دهیم با 

رشد خوب و کاهش تورم.« 
جهانگیری در نقد سخنان قالیباف گفت: »یکی از ملزومات این کار داشتن 
سیاست خارجی است. آیا کاندیداهای محترم در دیپلماسی و گفت وگو و 
مذاکره تجربه داشته اند؟ آیا اطرافیان آنان، طرفدار دیپلماسی هستند یا دنبال 
تنش زایی؟ آیا قادر هستند که سرمایه خارجی را جذب کشور کنند؟« این 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خطاب به قالیباف اظهار کرد: »آیا در 
اطرافیان شما کسی هست که بتواند 65 هزار میلیارد دالر سرمایه خارجی را 
جذب این کشور کند که برای توسعه و رشد اقتصادی کشور الزم است؟ 
شما شهر تهران را گران اداره کردید؟ شما به بخش خصوصی نمی گویم که 
بها ندادید اما کم بها دادید. شما اکثر پروژه های تهران را به نهادهای نظامی 
سپردید.« جهانگیری همچنین خطاب به میرسلیم اظهار کرد: »آقای میرسلیم 
من شما را به انصاف می شناختم. نگویید که در این دولت خصوصی سازی 
انجام نشده است. ما کدام شرکت را خصولتی کردیم؟ ما هر شرکتی را که 
واگذار کردیم به بخش خصوصی واگذار کردیم. درباره آن شرکتی که اشاره 
کردید چون نام نبردید من هم نام نمی برم اما نهاد قدرتمندی پشت آن شرکت 
قرار داشت که نتوانستیم آن شرکت را برای خصوصی سازی از آنها بگیریم.«

رکود رکورد زده است
رئیسی با بیان اینکه 6 درصد از رشد اقتصادی 7 درصدی اعالم شده منوط 
به بخش نفت است،  اظهار کرد: »رشد 1 الی 1.5 درصدی برای اقتصاد و تولید 
قابل نیست. 129 شرکت آماده طی کردن مراحل خصوصی سازی در اصل 
44 بودند اما تنها 25 الی 26 شرکت این روند را طی کردند. این در حالی 
است که باید این کار خیلی سریعتر پیگیری می شد.« این کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری با انتقاد از برخی از رقبای خود گفت: »برخی از کاندیداها 
جوری صحبت می کنند که گویا فرد دیگری اختیارات را بر عهده دارد. اگر 
که فرد دیگری این حرف ها می زد قابل قبول بود اما کاندیداهایی که امروز 
در دولت سمت دارند نمی توانند این مسائل را مطرح کنند.« رئیسی با تاکید 
بر اینکه رکود در کشور رکورد زده است، خاطر نشان کرد: »آقای روحانی 
چند بار اعالم کرده اند که اقتصاد از رکود عبور کرده است در صورتی که 
وضعیت کارخانه ها و بیکاری موضوع دیگری را نشان می دهد.« وی با بیان 
اینکه معتقدیم همه مسائل حتما با دیپلماسی عزتمندانه قابل حل است تاکید 
کرد: »ما می توانیم با کشورهای همسایه زمینه صادرات و همکاری هایی داشته 
باشیم.« این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: »چنانچه بخواهیم 
در ارتباط با موضوع اشتغال مشکالت را حل کنیم باید پیشرانه های اقتصاد و 
تولید مانند مسکن و کشاورزی را فعال کنیم، مبارزه با قاچاق و فساد سازمان 

یافته را جدی تر کنیم و همچنین واردات را کنترل نماییم.«

می خواهیم علم را تغییر دهیم
 هاشمی طبا نیز در نقد سخنان قالیباف خاطرنشان کرد: »واقعیت این است 
که ما به حرف آدم های عاقل و اقتصاددان که راه حل علمی نشان می دهند 
گوش نمی کنیم. داده هایی که به ما می رسد را توجه نمی کنیم و می خواهیم علم 
را تغییر دهیم.« وی ادامه داد: »در زمانی که تحریم بودیم و باید کمربندهایمان 
را محکم تر می بستیم با اقدامات اجرایی خواستیم نشان دهیم که هیچ اتفاقی 
در کشور نیفتاده است. رفتیم و کاالهایی گران تر از آنچه که بود را از خود 
تحریم کنندگان خریدیم و رنگ روغن به جامعه زدیم. این رنگ روغن ها و 
سیاه نمایی ها هر دو از یک جنس است و توسعه ایجاد نمی کند.« هاشمی طبا 
سپس گفت: »االن هم یک جوری مسائل را نشان می دهیم که انگار در کشورمان 
واویال است. مردم سرکارشان هستند و زندگی شان را می کنند بعد اگر یک 
کارگردانی فیلمی از ایران در خارج از کشور نشان دهد می گویید سیاه نمایی 
شده است.« وی همچنین گفت: »اگر می خواهید کار را درست انجام دهید 
باید از اقتصاددان ها و بازرگانان مان استفاده کنیم تا به توسعه برسیم وگرنه در 

1404 هم به هیچ جا نخواهیم رسید.«

5 میلیون شغل ایجاد می کنم
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جمع بندی سخنان خود گفت: »سابقه 
اجرایی من مشخص است. هیچ وقت خلف وعده نکرده ام. مردم مطمئن باشید 
5 میلیون شغل را با تاکید بر کشاورزی و صنایع کوچک ایجاد خواهم کرد.«
وی افزود: »آقای روحانی شما در صحبت هایتان به گونه ای تعریف کردید 
که انگار امروز اشکالی در اقتصاد وجود ندارد. واقعا بحران اقتصادی وجود 
دارد. هر چقدر هم بگویید نمی توانید از کارنامه دولت دفاع کنید. کارنامه 
دولت، کارنامه قابل دفاعی نیست. امروز برنامه ششم تصویب شد. شما چه 
چیزی به دولت دادید.« وی ادامه داد: »ما باید به بخش خصوصی اعتماد داشته 
باشیم اما رفتار دولت در این دوره به شکلی شده که زمان قاجار را به یاد می 
آورد. صنعت مس این کشور دست کیست و سودش به کجا می رود؟ قطعا 
با این رویکرد نمی شود کار را درست پیش برد.» کاندیدای انتخابات ریاست 
جمهوری تاکید کرد: »من در دولت نبوده ام اما قوی ترین دیپلماسی شهری 
در تهران بوده است و در همه دوره ها دبیرخانه بین المللی این دیپلماسی در 
تهران تشکیل شده است.« وی خطاب به جهانگیری و روحانی اظهار کرد: 
»شما دروغ گفتید و درباره آن 2200 میلیارد باید جواب دهید. شما و شخص 
آقای روحانی از رانت امالک نجومی استفاده کردید و 800 متر زمین را متری 

سه هزار تومان گرفته اید که باید به آن پاسخ دهید.«

در بخش دوم مناظزه، از هر کاندیدا یک سئوال پرسیده شد که اغلب،با پاسخ های بی ربط 
همراه بود.

اعالم لیست اموال 
در این بخش قالیباف گفت: الزم می دانم همانطور که قول داده بودم اموال خود و 
خانواده ام را به اطالع مردم عزیز برسانم. وی با نشان دادن برگه ای رو به دوبین ادامه داد: 
دارایی های من و بستگانم در کانال تلگرامی من اعالم شده و در اختیار مردم قرار گرفته 
است. قالیباف سپس به پرسش طرح شده اشاره کرد و اظهارکرد: ما بر طبق برنامه ششم و 
سند چشم انداز برنامه ها را در حوزه های کشاورزی و روستایی ادامه می دهیم. در روستاها با 
صنایع کوچک و خانگی برنامه ها را پیش می بریم. تا زمانی که مبارزه با فساد صورت نگیرد 

در حوزه های کشاورزی و صنعت موفق نمی شویم.

کنایه به رئیس جمهور
رئیسی در پاسخ به این پرسش که برنامه شما برای مبارزه با فساد اقتصادی، رانتخواری و فساد 
سازمان یافته چیست، گفت: امنیت سازمان اداری کشور در گرو مبارزه با فساد است. دولت باید 
ساختارهای فسادزا را اصالح کند تا شاهد این نباشیم که هر روز یک فساد در نظام اداری مطرح 
شود. رئیسی با بیان اینکه برخی مواقع شاهد مقاومت در برابر مبارزه با فساد هستیم، اظهار کرد: 
یک وقت می گویند نزدیک ترین فرد به شما دارد فساد می کند اما در برابر آن مقاومت می شود. 
ما مصمم هستیم که در دولت کار و کرامت به هیچ کس اجازه ندهیم که در نظام اداری فساد کند 
و اگر کسی هم به دنبال فساد رفت گوش او را بگیریم و او را از آن اداره بیرون بیندازیم. مردم 

دغدغه مند مبارزه با فساد اداری هستند و این مساله قابل حل است.

افشاگری سربسته
روحانی در پاسخ به این پرسش که به نظر جنابعالی فرصت ها و تهدیدات رشد نقدینگی 
چیست به اظهارات رئیسی واکنش نشان داد و گفت: شما هنوز یک قاضی محترم هستید. شما 
قاضی بودید و هنوز هم هستید آن وقت اینجوری به مردم تهمت می زنید؟ من با هیچ کسی عقد 

اخوت نبسته ام و با هر کسی که تخلفی کرده باید با او با اشد مجازات برخورد شود.
روحانی اظهار کرد: آقای رئیسی می گویید با فساد مبارزه کنید در حالی که در پرونده 12 هزار 
میلیاردی یک طرف آن، آن قاضی عزل شده بود و یک طرف دیگر همکار شما بود، که فرار کرد. 
طرف دیگر نیز یک مقام دولتی بود که امروز در ستاد شما حضور دارد. چرا با فساد روشنی که 

پرونده اش روشن است برخورد نکردید؟

کنایه خیریه ای
جهانگیری خطاب به قالیباف گفت: آقای قالیباف ادب و صداقت چیز بسیار خوبی است آن 
را رعایت کنید. اگر جز خانه ای که در تهران اعالم کرده ام اموالی از من یافتید آن را به شما می دهم. 
زندگی من را شخم زدند اما زندگی من از این برگه سفیدتر است. جهانگیری همچنین گفت: 
خیریه ای هم ندارم که به عنوان اموال در اختیار فرزندانم قرار بدهم. شعار ندهید برنامه دادن 

سخت است اما شعار دادن ساده است. بگویید چه برنامه ای دارید تا در مورد آن صحبت کنیم.

آخرین تالش ها و افشاگری ها 
قالیباف بخش جمع بندی صحبت های خود اظهار کرد: چون آقای روحانی و جهانگیری 
مطالبی را گفتند من باید موضوعاتی را مطرح کنم که فکر می کنم اگر به آنها اشاره نکنم حق 
همه مردم مظلوم و محورم و همه ایرانیان را ضایع کرده ام . وی گفت: امروز مشکل اساسی 
عدم رشد اقتصادی کشور، فرصت های نابرابری است که در حوزه های اقتصادی و اجتماعی 
ایجاد شده است. این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خطاب به روحانی تاکید کرد: 
آقای روحانی جنابعالی می فرمایید هر کسی که هست باید با او برخورد شود؛ اولین برخورد 
را خودتان انجام دهید؛ شما که معطل هستید بستگان شما در کنار شما امروز چه می کنند؟ 
در حوزه های مالی،  اقتصادی و بانکی؛ و من مطلع هستم که شما مطلع هستید؛ چرا برخورد 
نمی کنید؛ چون خود شما هم از این رانت استفاده می کنید. وقتی که از این رانت استفاده کردید 
نمی توانید با آنها برخورد کنید. قالیباف ادامه داد: آقای روحانی وقتی جنابعالی حدود 800 متر 
زمین به قیمت متری 3 هزار تومان در سال 70 می گیرید حتما شجاعت برخورد با متخلف را 

ندارید و این درد کشور است.
وی همچنین خطاب به جهانگیری اظهار کرد: آقای جهانگیری جنابعالی می گویید نمی 
گویم ولی می گویید و دروغ به مردم می گویید شما بگویید که 385 متر زمین را در دهه 80  به 
قیمت متری 140 هزار تومان از بیت المال در ونک گرفته اید بعد به ما می گویید که امالک نجومی؛ 
چرا این امالک را به نقد و اقساط به مردم بدخت نمی دهید. درد ما این است که شما می خواهید 
با فساد مبارزه کنید. این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اگر حق مردم مطرح 
نبود این مسائل را به زبان نمی آوردم افزود: من اسناد مربوط به این زمینه ها را که به نام شخص این 

دو نفر است آورده ام؛ به همین دلیل است که این افراد می گویند نمی شود و نداریم.
جهانگیری در آخرین فرصت باقی مانده در بخش دوم مناظره انتخاباتی کاندیداهای 
ریاست جمهوری گفت: ملت ایران شرایط دشوار است و ما از تحریم ها عبور کردیم و منطقه ما 
حساس است. ما باید جنگ را از کشور دور کنیم. اوضاع منطقه نگران کننده است باید مواظب 
ایران باشیم. باید از کشورمان حراست کنیم. نباید سفره مردم کوچک شود. ما می توانیم با 
برنامه هایی که گفتیم مسایل و مشکالت را حل کنیم. مردم، فرهنگیان، کارکنان دولت، کارکنان 
نیروهای مسلح، بازنشستگان تامین اجتماعی، پرستاران و اعضای شورای اسالمی شهر و روستا 
و خبرنگاران و اصحاب رسانه و اهالی فرهنگ و خانواده های شهدا، وکال و قضات همه و همه 
به صحنه بیایید، یک لحظه رای می دهید آینده را رقم می زنید. وی افزود: ما زمان خطا نداریم. 
باید تصمیم بگیریم.آقای قالیباف شما 12 سال شهردار بودید این سومین بار بود که کاندیدا می 
شوید فکر می کنید مردم تهران  نسبت به 12 سال قبل از ترافیک ، جمع آوری زباله ها و متکدیان 
و ... راضی ترند. اگر راضی بودند در انتخابات سال 92، 700 هزار رای نمی آوردید؟ نفر آخر 
لیست نمایندگان یک میلیون و خرده ای رای آورد. ما سهام عدالت را واقعی می کنیم. سه سال 
بر روی آن کار شده است. از شهریور سال 96 هر تحت پوشش کمیته امداد مالک 10 میلیون 

تومان در کارخانه ها خواهد شد.
حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در بخش پایانی سخنانش در سومین 
مناظره انتخاباتی با بیان اینکه من مایل نیستم برخی مسائل را مطرح کنم، اظهار کرد: مجبورم 
به مردم شریف ایران اعالم کنم که پرونده سال 84 آقای قالیباف در اختیار من بود و نگذاشتم 
منتشر شود و با برخی ها در دبیرخانه دعوا کردم که نباید در آستانه انتخابات هیچکس از این 
پرونده مطلع شود که اگر من آن مردانگی را نکرده بودم شما آقای قالیباف االن اینجا ننشسته 
بودید. وی خطاب به قالیباف گفت: آقای قالیباف شما که طرحت همیشه لوله کردن بود و هر 
وقت به دبیرخانه می آمدید می گفتید بگذارید من ظرف دو ساعت دانشجویان را لوله می کنم. 
ما اگر جلوی شما نایستاده بودیم که االن همه دانشگاه های ما پر از لوله بود. شما نمی خواهد 
راجب امالک و اموال مردم صحبت بکنید و بگویید ما که همه اموالمان در اختیار قوه قضاییه 
است و آن را ارائه کرده ایم و شما هم طبق قانون آن را ارائه می کردید، چرا ندادید و حاال آمده اید 

اینجا و ریاکاری می کنید.
روحانی تاکید کرد: من اگر در تهران یک خانه بیشتر داشتم مال شما و اگر هم در حال حاضر 
یک خانه بیشتر دارم مال شما و اگر جایی تخلف شده است شما بروید آن تخلف را پیگیری 
بکنید و از آن شکایت بکنید. آن زمین را هم شما می دانید که معوض چه بوده است و خبر دارید 
و االن دارید آن را طور دیگری مطرح می کنید. شما اگر خیلی ناراحت زمین هستید به ترقبه هم 

رسیدگی کنید و ببینید بستگان شما در آنجا چه می کنند.  
ادامه در صفحه 16 

گزیده بخش دوم مناظره



شماره 1029 2313 اردیبهشت 1396

یافته های نوین درمان ناباروری اعجاب انگیز و امیدوار کننده 
هستند. پروتوکل های تکنیک های آزمایشگاهی و روش های 
محرک باروری تغییر کرده  و متحول شده اند. تا کنون ما با روش 
مینی IVF و جایگزینی جنین در رحم سروکار داشته ایم. پس 
از این چه پیش روی ما قرار دارد؟ در زیر می پردازیم به چند 

مورد از جدیدترین پیشرفت ها.
پروتکل های جایگزین روش های تحریکی

نخستین عمل موفقیت آمیز IVF با شبیه سازی و پیروی 
از چرخه طبیعی انجام شد. به سبب ناکارآمدی روال کار 
آزمایشگاهی، برای عبور از ناباروری تحریک تخمدان، برای 
تخمک گذاری به عنوان مناسب ترین روش انتخاب شد. در 
نتیجه موفق شدیم که اووسیت های بالغ بیشتری را از تخمدان ها 
جمع آوری و لقاح دهیم. درنتیجه آن، تعداد جنین های قابل 
کاشت در رحم هم بیشتر شد و نهایتا نرخ حاملگی با افزایش 
روبرو شده و تعداد باروری های شکست خورده هم کاهش 
داشت.  روش تحریک تخمدان، در کنار مزایای غیر قابل 
انکاری که دارد، باید معترف بود که فارغ از عیب نیست. 
تحریک بیش از حد زیاد تخمدان و حاملگی چندقلویی از 
این جمله اند. بیمار متحمل هزینه و زحمت زیاد می شود و در 
نتیجه آن درصد افرادی که در نیمه راه منصرف می شوند زیاد 
است. از دیگر مشکالت، تحریک تخمدان ها با دوز باالی دارو 
می تواند روی توانایی النه گزینی رحم و آنیوپلوئیدی جنین 
تاثیر معکوس بگذارد. در طول زمان کارشناسان و متخصصان 
ناباروری در جستجوی روش هایی بودند که برای بیمار آزار و 
اذیت کمتر داشته و عوارض نامطلوب آن نیز کمتر باشد و هدف 
اصلی خود را روی تولد یک نوزاد سالم به جای چندقلوها 
متمرکز کردند. از دهه 1990 به بعد پروتکل های انجام تحریک 
تغییر زیادی یافته و ماهیت تهاجمی آن کمتر شده است. به مدد 
تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی به تعداد کمتری از اووسیت ها 
نیازاست: چرخه های طبیعی )بدون تحریک تخمدان(، چرخه 
طبیعی تعدیل شده )استفاده ازهورمون Gnhr یا hCG( در 
مراحل انتهایی تخمک گذاری یا استفاده از دوز پایین سیترات 
کلومیفن برای تحریک جزئی تخمدان ها. روش های گفته 
شده با روش های مرسوم تحریک تخمدان تحت سناریوهای 

گوناگون مقایسه شدند.
تحریک خفیف تخمدان در مقایسه با روش های رایج 

پیشین
نرخ تولد با به کارگیری تحریک خفیف در بازه زمانی 
یکساله در مقایسه با روش استاندارد مرسوم یکی است. استفاده 
از سیترات کلومیفن در حین عمل IVF پس از جایگزینی 
جنین تازه یا منجمد با نرخ 70 درصدی چندقلوزایی همراه 
بوده است. IVF همراه با تحریک خفیف و کاشت یک جنین، 
نرخ تولد را نسبت به روش مرسوم کاهش می دهد. بازخوانی 
اطالعات به دست آمده حاکی از نبودن تفاوت بین تحریک 
خفیف یا چرخه طبیعی بدون تحریک با روش استاندارد در 

ارتباط با نرخ تولد است.
استفاده از IVF با تحریک خفیف برای افرادی که 

کمتر به درمان پاسخ می دهند

آیا استفاده از تحریک خفیف برای افرادی که علیرغم 
استفاده از دوز باالی هورمون ها جنسی تعدادکمی اووسیت 
تولید می کنند کارساز است؟ چندین گزارش مختلف نشان 
می دهد که نرخ تولد در این روش در مقایسه با تحریک 

استاندارد تفاوتی ندارد.
عقب نشینی از به کارگیری تحریک خفیف

کم بودن تعداد فولیکول های فعال احتمال سترون شدن 
چرخه طبیعی را افزایش می دهد. در روش IVF خفیف بیمار 
باید آمادگی پذیرش این واقعیت را داشته باشد که الزم است 
تعدادچرخه های بیشتری را طی کند و امکان وقوع بارداری 
در زمان کوتاه میسر نباشد. به اضافه آنکه در این روش امکان 
منجمد کردن تخمک لقاح یافته وجود ندارد. همچنین 
متخصص باروری باید نسبت به امکان انصراف بیمار بر اثر 

تاخیر در وقوع بارداری آگاه باشد.
چه کسانی کاندیدای مناسب انجام IVF خفیف 

هستند؟
این روش جایگزین مناسبی است برای افراد مسن تر و 
افرادی که به درمان تحریکی با دوز باالی دارو جواب نداده اند. 
همچنین بیماران جوان تر که اووسیت های سالم و فراوان دارند 
نیز از این روش که خاصیت تهاجمی کمتری دارد سود می برند.

پالسمای غنی شده با پالکت
مدت زیادی است که ثابت شده آندومتر با دیواره نازک 
مناسب کاشت جنین نیست. برای تقویت دیواره رحم باید برای 
بیمار مقدار زیادی استروژن تجویز شود. همچنین ترشحات 
رحم نیز باید با استفاده از پروژسترون تنظیم شود. صدها ژن 
گوناگون هنگام کاشت جنین بیان می شوند و سیستم دفاعی بدن 
مادر در میان تاثیرات دوجانبه جنین – آندومتر، نقش عمده ای 
ایفا می کنند. هرکدام از این عوامل که در زمان و کارکرد خود 
قرار نگیرد موفقیت کاشت جنین را کاهش می دهد. معموال در 
بیشتر موارد تجویز استرادیول های سوپرافیزیولوژیکی که برای 
تحریک تخمدان به کار می رود برای تنظیم ضخامت مناسب 
آندومتر کافی است. ولی گاهی دیده می شود که علیرغم باال 

بودن سطح استرادیول خون جدار آندومتر نازک باقی می ماند. 
علت این رخداد می تواند به علت به اصطالح ترس رحم از 
جراحی ها یا التهابات پیشین باشد. هیستروسکوپی گاه می تواند 
چسبندگی الزم را بوجود آورد، اما گاهی فعالیت نرمال رحم 
برنمی گردد. معموال برای چنین بیمارانی آسپرین، استرادیول با 
دوز باال، هپارین یا سیلدنافیل تجویز می شود، اما تعداد افرادی 
که درمان می شوند کم شمار هستند و بسیاری در صدد پیدا 
کردن رحم میزبان برمی آیند. پالکت ها از منابع بسیار خوب 
فاکتورهای رشد هستند و بازسازی و ترمیم را ارتقا می بخشند. 
PRP یا استفاده از پالسمای غنی از پالکت بازسازی و ترمیم 
بافت ها را افزایش می دهد. پیش از این، از PRP در موارد 
درمان دهانی-صورتی، ارتوپدیک وچشم پزشکی با موفقیت 

استفاده شده است.
آیا انجام PRP می تواند ثمربخش باشد؟

اطالعات جمع آوری شده در باره نتایج استفاده از PRP در 
ضخیم کردن دیواره رحم انسان بسیار محدود است. نتایج یک 
تحقیق با جامعه آماری کوچک نشان می دهد که روش های 
استاندارد جایگزین کردن هورمون و تزریق داخل رحمی 
PRP سبب افزایش ضخامت رحم شده و بیمار پس از کاشت 
جنین منجمد شده باردار شده است. با وجود تشویق آمیزبودن 
این نتایج نمی توان امکان جایگیری جنین را در رحم بدون انجام
PRP یا استفاده بیشتر از استرادیول ها به کلی کنار گذاشت. 
امروز فقط می توانیم امیدوار باشیم که به کارگیری این روش 
برای کسانی که با چند بار سابقه شکست کاشت جنین روبرو 

بوده اند امکان و امید به باروری را به وجود می آورد.
پیوند رحم

نقش نارسایی رحم در بوجود آمدن ناباروری بسیار 
برجسته است. امکان پیوند رحم مدت زیادی است که توجه 
دانشمندان را به خود جلب کرده ولی اولین عمل پیوند در سال 
2000 انجام شد. اخیرا نیز یک تیم سوئدی گزارش داده اند که 
اولین پیوند رحم توسط آنها انجام شده و بیمار پس از آن موفق 

به زایمان یک فرزند پسر سالم شده است.

چگونگی پیوند رحم
پیوند رحم از منظر اخالق پزشکی سواالت زیادی به 
همراه دارد. نه تنها بیمار، بلکه اهداکننده عضو نیز باید با 
وسواس و دقت زیادی انتخاب شود. انتخاب اهداکننده از میان 
خویشاوندان احتمال پس زده شدن عضو را توسط سیستم 
ایمنی کاهش می دهد. اهدای عضو بایست از فرد زنده صورت 
بگیرد چون سالمت رحم بیشتر است و عمل برداشتن رحم 
برای پیوند طبق گزارشات متعدد به چند ساعت زمان نیاز دارد 

و نباید سالمت اهدا کننده را در خطر بیاندازیم.
خطرات احتمالی که مادر و کودک را تهدید 

می کند
گیرنده عضو باید در هنگام پیوند، پس از آن و حتی در زمان 
بارداری برای پیشگیری از خطر پس زده شدن رحم پیوندی 
داروهای کاهش سیستم ایمنی بدن مصرف کند. بنابراین کلیه 
احتماالت خطر مرگ جنین باید در نظر گرفته شود. سقط 
جنین، توقف رشد جنین درون رحم و زایمان زودرس که از 
عوارض مصرف داروهای کاهنده اثر سیستم ایمنی هستند، از 
این دست هسنتد. ترجیح داده می شود که برای جلوگیری از 
مصرف بیش از حد داروهای کاهنده سیستم ایمنی هنگام تولد 

نوزاد رحم پیوندی نیز از بدن مادر خارج شود.
امید نوینی که باید بیشتر در مورد آن بیاموزیم

پیوند رحم برای کسانی که ناباروری ناشی از نارسایی رحم 
دارند پنجره امیدواری را گشوده، اما هنوز در ابتدای راه هستیم 
و باید تحقیق بیشتری روی این کار انجام شود. چندین گروه 
در نقاط مختلف جهان اقدام به آزمون بالینی این عمل کرده اند 
که متاسفانه موفقیت آمیز نبوده است. همان اندازه که سالمت 
جنین در حال رشد باید زیر نظر گرفته شود باید مراقب بروز 
تاثیرات معکوس پیوند نیز باشیم. خوشبختانه در نتیجه تعدیل 
پروتوکل های پژوهشی- درمانی می توانیم در آینده نزدیک 

منتظر نتیجه آزمون های بیشتر و دقق تر باشیم.
   Medscape, May 03, 2017    

 آتوسا آرمین

درمان ناباروری، اعجاب انگیز و امیدوار کننده

محققین ژاپنی توانسته اند به کمک سلول های بنیادی 
تخریب نورون های حرکتی را در موش های مبتال 
به ALS آهسته کنند. این دستاورد می تواند راه 
را برای درمان انسان های مبتال به این بیماری ها 

هموار کند.
در این مطالعه محققین ژاپنی در دانشگاه های 
کیوتو و کیئو سلول های بنیادی را به موش های 
مدل شده برای اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک 
)ALS( پیوند زدند. در گزارشی که چندی پیش 
این محققین منتشر کرده اند، عنوان شده که میزان 
تخریب عصبی در این موجودات حدود 8 درصد 

کاهش یافته است.
بیماری ALS، بیماری مربوط به نورون های 
حرکتی است که در کنترل حرکات نقش دارند و 
تخریب آنها موجب می شود که فرد کنترلی روی 

عضالتش نداشته و به مرور زمان این عضالت آتروفی 
می شوند. هرچند به نظر می رسد که این بیماری اثری روی 

عملکرد روانی و شناختی نداشته باشد پیشرفت آن روی 
اغلب عضالت بدن از جمله عضالت تنفسی و عضالت 
مربوط به بلع اثر می گذارد. از جمله مشهورترین اشخاصی 

که به این بیماری مبتال است، استفان هاوکینگ 
به  که  است  بریتانیایی  مشهور  فیزیک دان 
دلیل ابتال به این عارضه به طور کامل فلج 

شده است.
از  ژاپنی  محققین  مذکور،  مطالعه  در 
 )iPSCs( سلول های بنیادی پرتوان القایی
استفاده کردند و آنها را به سلول های پیش ساز 
عصبی و در نهایت به نورون های حرکتی 
تبدیل کردند و ناحیه کمری طناب نخاعی 
موش های مدل برای ALS پیوند کردند. 

همان طور که گفته شد این سلول درمانی 
عملکرد  در  محسوسی  بهبودی  موجب 
حرکتی موش ها شد. این محققین امیدوارند با 
برطرف کردن نواقص و افزایش کارایی آنها، 
در آینده ای نزدیک از این سلول درمانی ها در 

مطالعات بالینی برای انسان نیز استفاده کنند.
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کاهش تخریب نورون های حرکتی به کمک سلول های بنیادی

محققین پروتئینی را شناسایی کرده اند که در خون بند ناف به فراوانی وجود 
دارد اما با افزایش سن میزان آن کاهش می یابد و زمانی که به جانوران تزریق 
شد، اثر مشابهی را نشان داد. این یافته می تواند منجر به ایجاد درمان های جدید 

برای کاهش توانایی ذهنی مربوط به پیری شود.
متخصصین علوم و اعصاب براین باورند که آن چه در خون وجود دارد 
روی طرز تفکر شما نیز اثر می گذارد! پیش از این محققین نشان داد بودند که 
تزریق پالسمای خون موش های جوان برای موش های پیر سودمند است. این 
مزایا فراتر از فیزیولوژی و بیوشیمی است و در تست های انجام شده نشان داده 

که می تواند روی یادگیری و حافظه این جانوران اثر بگذارد.
مقایسه پالسمای خون افراد 19 تا 24 ساله، 61 تا 82 ساله و خون بند ناف 
به محققین نشان داد که تغییرات مربوط به سن در برخی از پروتئین ها اتفاق 

می افتد. به نظر می رسد که این تغییرات روی هیپوکامپ مغز اثر می گذارد که 
در عملکرد شناختی و حافظه انسان و موش موثر است. یکی از ویژگی های 

به شکل گیری  نقش آن در کمک  خاص هیپوکامپ، 
حافظه فضایی است. بنابه دالیل ناشناخته ای، هیپوکامپ 
شدیدا به پیری آسیب پذیر است و با افزایش سن، این 
بخش تحلیل رفته و سلول های عصبی اش را از دست 

می دهد و کوچکتر می شود.
برای شناسایی اثر خون مربوط به افراد پیر، جوان و 
خیلی جوان )نوزاد(، روی عملکرد هیپوکامپ، محققین 
از موش های آزمایشگاهی ناقص برای ایمنی استفاده 
کردند که می توان آن را طی تزریقات مکرر به آنها 
تزریق کرد و هیچ واکنش ایمنی نیز اتفاق نمی افتد. 
قبل از تزریق پالسما به این موش ها، محققین طی 
فعالیت  دادند که  نشان  دادند  انجام  تست هایی که 

افزایش سن  با  آنها  کنندگی  بازسازی  و ظرفیت  یکپارچگی  آنها،  هیپوکامپی 
موش شدیدا افت می کند.

موش های پیر ناقص از نظر ایمنی، در مقایسه با موش های 
جوان از نظر یادگیری و حافظه ضعیف تر بودند. 
زمانی که محققین پالسمای خون بند ناف انسان را 
هر چهار روز یک بار و برای دو هفته به موش های 
پیر تزریق کردند، عملکرد حافظه ای آنها به طور 
قابل توجهی بهبود یافت. پالسمای افراد پیر به 
طور کلی کمک کننده نبود و این در حالی بود 
که پالسمای بالغین جوان یک اثر متوسط داشت. 
در این میان پالسمای خون بند ناف به میزان قابل 
توجهی عملکردهای شناختی و حافظه ای را در 

موش ها بهبود بخشید.
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احیای حافظه پیر با پروتئین خون بند ناف

نگاهی به بدیع ترین راه های درمان ناباروری

به  تستوسترون  که هورمون  سالهاست 
عنوان علت اصلی ریزش موی مردان مطرح 
می شود. نتایج پژوهشی جدید نشان می دهد 
که این هورمون جنسی مردانه بر رشد، 

ضخامت و ریزش مو تاثیر نمی گذارد.
تا کنون اغلب کارشناسان به دلیل محدود 
بودن دامنه  تحقیقات در این زمینه تصور 
می کردند که عامل تعیین کننده  ریزش مو 
و طاسی سر مردان، این هورمون یا اختالل 
در تولید آن است. پژوهشگران دانشگاه 
گرایفزوالد آلمان، چندی پیش پس از انجام 
تحقیقاتی گسترده به  این نتیجه رسیده اند 
که میزان ترشح تستوسترون در بدن، هیچ 
رابطه ای با ریزش مو در مردان ندارد. گروه 
تحقیق دانشکده  پزشکی این دانشگاه که در 
ایالت مکلنبورگـ  فورپومرن واقع است، 
برای دستیابی به این نتیجه، مو و وضعیت 
جسمانی 373 مرد را در سنین گوناگون 
مورد آزمایش قرار داده اند. نتایج پژوهش 
 JAMA تحقیقاتی  مجله ی  در  یادشده 
Dermatology منتشر شده است. در 
چارچوب این تحقیق، عالوه بر عوامل 
هیدروتستوسترون  دی  ماده ی  ژنیتکی، 
آلفا  آنزیم  تاثیر  اثر  در  که  هم   DHT
رداکتاز ۵ بر تستوسترون تولید می شود، 
و نیز هورمون رشد نسوج پروستاگالندین 

D2 مورد بررسی قرار گرفتند.
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عدم ارتباط تستوسترون 
و طاسی مردانه

تـازه هـا

تحقیقات متعدد نشان می دهد که کودکان نوپا و شیرخواران 
حداقل روزی دوساعت و کودکان هشت تا هجده سال نیز 
حداقل روزی چهار ساعت تلویزیون تماشا می کنند. حتی 
در برخی کشورهای توسعه یافته در بیش از نیمی از موارد در 
اتاق خواب کودک وسایل دیجیتالی و تلویزیون وجود دارد.

 تماشای تلویزیون در کودکان چه فوایدی دارد؟
تماشای وسایل دیجیتالی و تلویزیون در یادگیری حروف 
اطالعات عمومی  افزایش  و  با حیات وحش  آشنایی  الفبا، 
کودکان می تواند بسیار مفید باشد. کودک از طریق این برنامه ها 
با شناخت فرهنگ های مختلف دید بهتری از دنیای پهناور 
اطراف خود پیدا خواهد کرد که اگر محتوای مطالب مثبت 

باشد موجب ارتقای سبک زندگی او خواهد شد.
 تماشای تلویزیون در کودکان از چه سنی توصیه می شود؟
که  می کنند  توصیه  کودکان  اعصاب  و  مغز  معتبر  مراکز 
یا  تلویزیون، ویدئو  به تماشای  نباید  کودکان زیر سه سال 
کامپیوتر تشویق شوند. دوسال اول زندگی کودک برهه ای 
حیاتی و مهم در رشد مغزی و تکامل روحی او است و محققان 
توصیه می کنند در دوسال اول عمر تماشای وسایل دیجیتالی و 
تلویزیون بهتر است انجام نشود. وقتی کودک بزرگتر می شود، 
تماشای وسایل دیجیتالی و تلویزیون مانع رشد ذهنی کودک 
در تمرین ارتباط با دوستان، بازی های بدنی، مطالعه کتاب، 
صحبت با والدین و یادگیری روابط اجتماعی می شود. در 
بررسی های متعدد گزارشاتی مبنی بر وجود اختاللت خواب 
در اثر تماشای وسایل دیجیتالی و تلویزیون وجود دارد. دکتر 
دیوید هیل، نویسنده و متخصص کودکان در کتاب »والدین 
مثبت«، با توجه به تحقیقات انجام شده، تماشای تلویزیون را 

برای کودکان زیر دو سال زیان بار توصیف می کند.
تلویزیون  تماشای  برای  زیاد  وقت  صرف  عوارض   

در کودکان 
وقتی کودک به مدت طوالنی، بیشتر از چهار ساعت، وقت 
خود را صرف تماشای وسایل دیجیتالی و تلویزیون می کند، 
به احتمال بیشتری مبتال به افزایش وزن، چاقی و در نهایت 

بلوغ زودرس می شود.
نکته خطرناک و بسیار مضر در تماشای وسایل دیجیتالی 
و تلویزیون این است که دیدن برنامه های خشن و ترسناک 
موجب تهییج احساسات خشونت بار در کودک شده و زمینه ساز 
انجام فعالیت های خشن در کودک می شود. محققان دانشگاه 
کورنل گزارش می دهند که رابطه آماری کافی بین تماشای 
تلویزیون در کودکان زیر سه سال و بیماری اوتیسم وجود 
دارد. این تحقیقات به این معنی نیست که دلیل ابتال به اوتیسم 
پیدا شده، اما تحقیقات نشان می دهد که تماشای تلویزیون 

می تواند باعث تحریک این بیماری در کودکی شود.
نشان  آمریکا  در  کودکان  پزشکی  موسسه  در  تحقیقات 
می دهد که تماشای تلویزیون در کودکی خطر ابتالی کودکان 
را به بیش فعالی و عدم توجه و تمرکز در سال های بعدی 

زندگی افزایش می دهد.
 دکتر دیمیتری کریستاکسی با تحقیق روی 2000 کودک 
نشان داد کودکان به ازای هر ساعت تماشای تلویزیون، ده 
درصد بیشتر مبتال به بیش فعالی شده اند. طبق تحقیقات دکتر 
دیمیتری، حرکت سریع و نور و نقطه ها در صفحه دیجیتالی 
تلویزیون باعث تحریکات شدید و سریع مغز می شود و این 
تحریکات باعث صدمه به مغز کودک و عوارض بعد از آن 
مانند کمبود توجه کودک در کتاب خواندن و درس خواندن 

خواهد شد.
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 چاقی و بلوغ زودرس
 عارضه تماشای زیاد تلویزیون

گزارش مورد



انجمن روانشناسی آمریکا اخیرا گزارشی را ارائه داده است که بر اساس 
آن بیش از نیمی از آمریکایی ها )52 درصد( می گویند که انتخابات ریاست 
جمهوری یک منبع بسیار چشمگیر استرس در زندگی آن ها است.عالوه 
بر این،در 14 سپتامبر 2014 انجمن روانشناسی آمریکا یک نظرسنجی را 
اجرا کرده است که بر اساس نتایج آن یک چهارم از کارگرهای آمریکایی 
گفته اند که به دلیل بحث های سیاسی جریان داشته در محیط کار احساس 
استرس بیشتر و احساس فعالیت کمتر می کنند.این انجمن می گوید 
که سطح استرس و اضطراب کارگرها ربطی به وابستگی سیاسی یا 
ایدئولوژی آن ها ندارد،بلکه انتخابات می تواند هر فردی را با هر وابستگی 

یا عدم وابستگی سیاسی تحت تاثیر قرار دهد.
آقای کلبی ایتکویتز اخیرا در روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را به چاپ 
رسانده است که در آن نقل قولی را از دکتر استیون استوسنی،یکی از 
روان درمان های واشنگتن دی سی آورده است.دکتر استوسنی استرس 
ناشی از انتخابات را در حدی می داند که عنوان »اختالل استرس انتخابات« 
)Election Stress Disorder( را به آن داده است. هر انتخابات ریاست 
جمهوری پراسترس است، مخصوصا اگر در انتخاباتی کاندیدها یکدیگر 
را تهدید کنند که پس از انتخاب شدن طرف مقابل را زندانی خواهند کرد 
و او را به دادگاه خواهند کشاند.برای مثال،در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، آقای دونالد ترامپ خانم هیالری کلینتون را »شیطان« خطاب 
کرده است و تهدید کرده است که در صورت انتخاب شدن او را زندانی 
خواهد کرد.دکتر استوسنی می گوید:»در بعضی از انتخابات ها همچون 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا کاندیدها حرف ها نیش دار و 
گزنده بیش ازحدی به یکدیگر می زنند و امروزه کاندیدها رسانه های 
24 ساعته و رسانه های اجتماعی نیز در اختیاردارند که همین موارد 
باعث می شوند که نظرات استرس زای کاندیدها همه جا و در دسترس 
باشند.«عالوه بر این،دکتر استوسنی می گوید:»انتخابات اخیر ریاست 
جمهوری آمریکا به گونه ای بوده است که به جای آنکه طرفدار چیزی 
باشید سعی می کردید که ضد چیزی باشید. و برای آنکه ضد چیزی باشید 
به خشم،آدرنالین،تعصب تصدیق )درک چیزهایی که فقط خودتان باور 
دارید( و عالقه به تنبیه نیاز دارید. خوشبختانه ما می توانیم با استفاده از 
راهکارهایی اضطراب عمومی و استرس ناشی از انتخابات را تسکین 
دهیم که در این مقاله به 5 مورد از مهم ترین راه های تسکین استرس ناشی 

از انتخابات ریاست جمهوری اشاره خواهیم کرد.
1( این را بدانید که استرس انتخابات یک چیز عادی است. در ماه 
مه 2016 مقاله ای در روزنامه آتالنتیک به چاپ رسید که دربرگیرنده 
مصاحبه آقای ربینسون میر با دکتر استیفن هول اند،مدیر موسسه پایتختی 
درمان شناختی در شهر واشنگتن دی سی بود. پزشکان این موسسه در 
طول یک هفته بیش از 300 بیمار را معاینه می کنند.دکتر هوالند به روزنامه 

آتالنتیک گفته است که در جلسات مربوط به روان درمانی که پنج ماه قبل 
از انتخابات برگزارشده بودند دوسوم تا سه چهارم  از بیماران احساسات 
خود را در مورد انتخابات بیان داشتند.در همین مقاله روزنامه آتالنتیک 
دکتر روبرت لهی،مدیر موسسه آمریکایی درمان شناختی گفته است 
که در فصل انتخابات قرار مالقات های روان درمانگرها افزایش یافته 
است.اگر این را بدانید که تجربه استرس در شرایط مربوط به انتخابات 
یک چیز کامال عادی است بهتر می توانید استرس خود را تسکین دهید.
به عبارت دیگر،اگر یک فرد بداند که استرس بخشی از انتخابات است و 
با پایان یافتن انتخابات استرس او نیز پایان می یابد،راحت تر می تواند 

استرس خود را تسکین دهد.
2( خودتان را کمتر در معرض گفت وگوهای انتخاباتی و پوشش های 
خبری رسانه ای قرار دهید. اگر گفت وگوی سیاسی باعث ایجاد 
اضطراب فراوان در شما می شود،می توانید با استفاده از شیوه هایی از 

گفت وگوی سیاسی خودداری کنید.این شیوه ها شامل موارد زیر است:
 تا پیش از پایان یافتن انتخابات سراغ شبکه های اجتماعی همچون 
تلگرام،اینستاگرام،فیس بوک و توییتر نروید یا در پایان هرروز تنها 10 

دقیقه از وقت خود را صرف این شبکه های اجتماعی کنید.
 تنها نیم ساعت از وقت روزانه خود را صرف خواندن خبرها کنید.

 از دوستان یا آشنایان خود بخواهید که از گفت وگو در مورد انتخابات 
خودداری کنند.

 از عضو شدن در گروه های مجازی انتخاباتی خودداری کنید.

3( نقطه نظرهای مشترک را در نظر بگیرید. آقای روبن کاستاندا،یک 
خبرگزاری در  اخیرا  که  است  تندرستی  و  سالمتی   گزارشگر 
US NEWS & World مقاله ای را در مورد راه های مدیریت اضطراب 

ناشی از انتخابات ریاست جمهوری به چاپ رساند.از میان راه هایی 
که آقای کاستاندا بیان داشته است یکی از آن ها حکم الماس را دارد.او 
می گوید:»در مورد نقطه نظرها و زمینه های مشترکی فکر کنید که شما با 
افراد دارای اعتقادات سیاسی متفاوت دارید.« یعنی در مورد تمام چیزهای 
غیرسیاسی ای فکر کنید که شما،همسر،دوستان،خواهر،برادر و والدینتان 
دوست دارید.کاندیدها هم می توانند از این روش استفاده کنند.آن ها 
می توانند یک یا دونقطه نظر مشرک میان خود و حریف سیاسی خود را 
بیابند.سعی کنید که این نقطه نظرهای مشترک را بیابید.یافتن نقطه نظرهای 
مشترک آسان تر از چیزی است که فکر می کنید و همین امر باعث می شود که 
از تلخی شما نسبت به کاندیدهای دارای اعتقاد سیاسی متفاوت کاسته شود.

4( به بدترین حالت سناریو پروبال دهید. دکتر هوالند به افراد توصیه 
می کند که این را در نظر بگیرند که احتمال وقوع بدترین حالت سناریو 
یا بدترین نتیجه ممکن چقدر است.دکتر هوالند در مقاله واشنگتن پست 
می گوید:»یکی از چیزهایی که باید انجام دهید این است که برای چند 
دقیقه بازه نتایج احتمالی و احتمال وقوع آن ها را در نظر بگیرید.« سپس 
پیشامدهای خاص و احتمال آن ها را مشخص کنید.به عبارت دیگر،یک 
فرد باید همواره این را نیز در نظر داشته باشد که ممکن است بدترین 
نتیجه ممکن در انتخابات رخ دهد،درنتیجه باید خود را از قبل آماده سازد.

وقتی که بدترین حالت سناریو را موردبررسی قرار می دهید معموال با 
یکی از دو نتیجه زیر مواجه می شوید:یا به یک وضعیت مبهم خنده داری 
می رسید که باعث خنده شما می شود یا درمی یابید که منابع بیرونی و 
درونی موردنیاز برای تحمل وضعیت پیش آمده را دارید.هر یک از این دو 

موارد می توانند تسکینی را برای شما فراهم آورند.
5( »دعای آرامش« )Serenity Prayer( را به کار بگیرید. دعای 
کالسیک معروف به »دعای آرامش« را یک الهیات شناس معروف به نام 
رینهولد نیئبوهر نوشته است.این دعا شامل عباراتی است که خواندن آن 
در موقعیت های استرس زا می تواند باعث آرامش شود.این دعا شامل این 
عبارات است:»خدایا این آرامش را به من عطا کن که چیزهای را بپذیرم 
که نمی توان تغیر داد;خدایا این شهامت را به من عطا کن که چیزهایی را 
تغیر دهم که می توان تغیر داد;خدایا این شعور و خرد را به من عطا کن که 

تفاوت ها را تشخیص دهم.«
دکتر دیوید ریکو که یک روان پزشک است در کتاب خود ) 5 چیزی که 
نمی توانیم تغیر دهیم(به توضیح پنج چیز اجتناب ناپذیر می پردازد که ما 

نمی توانیم آن ها را تغیر دهیم.این پنج چیز شامل موارد زیر است:
 هر چیزی تغیر می کند و به پایان می رسد.

 چیزها همواره طبق برنامه پیش نمی روند.
 زندگی همواره عادالنه نیست.

 درد بخشی از زندگی است.
 مردم همواره باوفا و دوست داشتنی نیستند.

پایان یا آغاز یک دولت جدید،حتی اگر کاندید را دوست داشته 
باشیم،موجب استرس است.ما تقریبا هیچ کنترلی روی این موضوع 
نداریم که چه کسی انتخاب می شود.انتخابات ها خصمانه، نامنظم و 
ناعادالنه هستند.انتخابات ها دردناک هستند و کاندیدها به هیچ وجه کامل 
و بی نقص نیستند.اما در مورد انتخابات چیزهایی است که می توان آن ها 

را تغیر داد.این چیزها شامل موارد زیر است:
 انجام کارهای داوطلبانه و کمک مالی به کاندید موردحمایت خودمان

 محدود کردن  گفت وگوهای سمی مربوط به انتخابات
 درک این مهم که اشتیاق ما به  یقین و کنترل باعث تشویش و دلهره 

می شود و سعی در کاستن این اشتیاق تا حد ممکن
 تمرین دلسوزی برای خود در خالل استرس

مهم تر از هر چیز دیگر این را باید به یاد داشته باشید که اگر انتخابات شما را 
دیوانه می کند،این را باید گفت که شما تنها نیستید.عالوه بر این،تمام وقت 
خود را صرف تماشای برنامه های انتخاباتی نکنید و بدترین حالت 

سناریو را در نظر بگیرید و صدها بار »دعای آرامش« را بخوانید.
 مصطفی صداقت رستمی 
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تــازه ها

پژوهش دانشگاه کالیفرنیا نشان می  دهد هیچ کس هرگز به اندازه  ای پیر 
نمی  شود که نتواند چیز جدیدی را یاد بگیرد. به گفته محققان، یادگیری 
یک فرآیند بی پایان است و قدرت یادگیری هیچ کس حتی در زمان پیری 
نیز هرگز متوقف نمی  شود. وقتی افراد پا به سن می  گذارند، مغزشان به 
مانند قبل کار نمی کند و یادآوری مسائل مختلف خیلی سخت  تر می  شود. 
به این دلیل مردم تصور می کنند یادگیری در سنین باال مختل می  شود 

و مهارت شان را بعد از گذر از سن مشخصی از دست خواهند داد.
پژوهش جدید دانشگاه کالیفرنیا نشان می  دهد قدرت یادگیری 

هیچ وقت متوقف نمی  شود. 
پروفسور راچل وو، استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا می گوید: 
عادت های تمرینی و روش  هایی وجود دارد که افراد می  توانند برای 
یادگیری بهتر در سنین باال انجام دهند. عاداتی وجود دارند که می توانند 
باعث پیرذهنی یا عدم گسترش آن شوند. یک شخص در طول عمر خود 
از کودکی شروع به یادگیری گسترده می کند و زمانی که بالغ می  شود، به 
سراغ فراگیری یک رشته یا کار خاص می رود؛ اما اگر در دوران بلوغ 
نیز سعی کند مثل یک کودک مسائل را تحلیل کند و یاد بگیرد، شانس 
این که در سنین باال از سالمت ذهنی خوبی برخوردار باشد زیاد خواهد 

بود و دچار پیرذهنی نخواهد شد.
وی افزود: هنوز برای امتحان این نظریه کمی زود است؛ اما تاکید 

می کنم که این نتایج بر پایه 50 سال تحقیقات به دست آمده است.
پیامی که پروفسور وو قصد دارد برساند این است که افراد در هر 
سنی می  توانند چیزهای جدید یاد بگیرند و قدرت یادگیری هیچ گاه 
متوقف نخواهد شد. مهارت  ها حتی در سنین باال می  توانند فراگرفته 

شوند؛ فقط زمان بیشتری صرف خواهد شد.
 MNT 2۰1۷ مه

آمریکایی ها هم همین گرفتاری را دارندهیچ وقت برای یادگیری دیر نیست

روزانمه

5  راه برای مدیریت »اختالل استرس انتخابات«

افسردگی، بیماری است که پیچیدگی های فراوانی 
دارد و ممکن است هر فردی برای یکبار هم شده 
این بیماری را در سطح خفیف یا شدید تجربه کند. 
به گفته سازمان بهداشت جهانی در بریتانیا از 
هر 4 نفر یک نفر درگیر مشکالت روانی شدید و 
از هر 100 نفر 17 نفر دچار بیماری های خفیف 
روانی هستند و برخی از آن ها به خودکشی نیز فکر 
می کند و اگر آمار این بیماری کنترل نشود تا سال 
باالی جهانی می رسد.  به سطح  افسردگی   2030
یکی از بزرگترین مشکالتی که افراد مرتکب آن 
می شوند این است که می پندارند فقط غم و اندوه 

نشانه افسردگی است در حالی که غم یک احساس طبیعی 
در انسان است. افسردگی یک حالت غم و اندوه و ناامیدی 
بصورت ثابت در فرد ایجاد می کند. خیلی از بیمارانی که 
افسردگی های خفیف داشتند در مراحل ابتدایی متوجه آن 
نشدند و نتوانستند آن را کنترل کنند به همین سبب بیماری 
گسترده شد و این ناشی از بی آگاهی فرد در رابطه با افسردگی 
است. در اینجا 7 عالمت شایع این بیماری را معرفی کرده ایم:

1 پایداری غم و اندوه
هنگامی که غم و اندوه بیش از دو هفته طول بکشد و حتی 
شدت غم کاهش پیدا نکند این می تواند یکی از مهم ترین 
و آشکارترین نشانه از وجود افسردگی باشد، همچنین اگر 
غم بوجود آمده بی دلیل بروز کرده باشد جای نگرانی دارد 

و حتما باید به یک روانشناس مراجعه کنید.

2 احساس بی قراری، عصبانیت یا تحریک پذیری
افرادی که دچار افسردگی هستند بر سر کوچک ترین 
موضوعی سعی دارند به دیگران ضربه بزنند و عالوه بر 
آن یک حس بی قراری و عصانیت دائمی در وجودشان 

آزارشان می دهند.

3 انگیزه نداشتن، بی عالقه بودن نسب به همه چیز
اگر قبال درگیر عشق و انگیزه فراوانی بودید و ناگهان 
یک حس بی انگیزگی درتان متولد شده است شما رگه هایی 
به  اگر در گذشته نسبت  دارید و همچنین  افسردگی  از 
دلبستگی  آن  دیگر  و  داشتید  عالقه  چیزها حس  خیلی 
نگران  بی تفاوت شده اید  و  داده اید  از دست  را  و عشق 

سالمت روانتان باشید.

4 کاهش ارتباطات اجتماعی
در  شرکت  عدم  دوستان،  با  تماس  از  اجتناب 
پیدایش  در  مهم  نشانه  اجتماعی یک  فعالیت های 
با دیگران  البته ممکن است شما  افسردگی است. 
ارتباط داشته باشید اما این رابطه برایتان آزاردهنده باشد.

5 اختالل در خواب
به گفته روانشناسان، اگر به تازگی در خواب 
بیدار شدن دچار اختالل شده اید ممکن  رفتن و 
است افسردگی در مراحل اولیه خود باشد، توصیه 

می شود به روانپزشک مراجعه کنید.

6 تغییرات در الگوی غذاخوردن
این گزینه نیز مانند اختالل خواب است و اگر در روند 
غذا خوردنتان تغییرات ملموسی را یافتید، پر خور یا بی اشتها 

شدید احتماال در گیر این بیماری شایع شده اید.

7 نا امیدی
این گزینه یکی از مهم ترین گزینه ها در این لیست است 
چرا که شدت افسردگی را بیان می کند در موارد بسیاری 
شدید فرد خود را بی فایده و نا کارامد می دانند و حتی به 
خودکشی و نابودی خود فکر می کند. اگر حتی یکی از 
خصوصیات این لیست را دارا هستید به پزشک مراجعه 

کنید و افسردگی تان را در مراحل خفیف درمان کنید. 
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تشخیـص علـت۷     نشـانـه پنهـان کـه خبـر از »افسـردگـی« می دهـد
 گریـه کـودک بـا 

الکتـرودهـای مغـزی

خبــر

کودک  گریه  واقعی  علت  تشخیص 
بسیارسخت و دشوار است؛ اما با استفاده 
از الکترودها و سیگنال های مغزی، شناسایی 
علت گریه کودک آسان و راحت می شود.
کودکان قادر به تکلم نیستند و در زمان 
گریه  زمانی  اما چه  می کنند؛  گریه  درد، 
کودک به علت درد است و چه موقعی برای 
درآغوش گرفتن یا گرسنگی گریه می کند؟

به همین منظور، ربیکچ اسالتر از دانشگاه 
آکسفورد، روش پیشرفته جدید خود را با 
استفاده از الکترود و الگوهای مغزی مرتبط با درد 
بر روی 18 نوزاد در زمان انجام آزمایش های 
خون،  آزمایش  همچون  سالمتی  معمول 
انجام داده است. وی و همکارانش الگوها 
و سیگنال های مغزی کودک در زمان درد را 
با حرکات صورت مقایسه کردند و دریافتند 
حرکات صورت با درد هماهنگ است. با 
این روش پزشکان قادرند در زمان معاینه 
نوزاد، از درد وی آگاه شده و دردهای مزمن 
را شناسایی کنند و در نتیجه درمان نوزاد با 

آگاهی از وضعیت دقیق وی صورت پذیرد.
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تــازه ها

مطالعه انجام گرفته روی نزدیک به 100 هزار نفر این باور را تغییر داده 
که الغر بودن تا حدودی احتمال ابتالی فرد به بیماری آلزایمر را افزایش 
می دهد. در واقع متخصصان دانمارکی دریافتند افرادی که در مراحل 
اولیه ابتال به بیماری آلزایمر هستند، اشتهای کمی دارند و وزن خود را 
از دست می دهند؛ بنابراین این بیماری موجب الغر شدن می شود، اما 
تاثیر عکس آن صحیح نیست. دکتر روت فریک، نویسنده ارشد این 
مطالعه گفت: اگرچه مطالعات پیشین نشان دهنده رابطه بین بیماری 
آلزایمر و الغری است یافته های جدید حاکی از آن است که رابطه علت 
معلولی در این خصوص وجود ندارد. به گفته متخصصان، ارتباط بین 
شاخص توده بدنی فرد و خطر ابتال به بیماری آلزایمر  قطعیت وجود 
نداشته و به همین دلیل برای رفع این مشکل نمونه DNA و خون 
100 هزار نفر بررسی شد. از این میان بیماری آلزایمر در  645 نفر از 
آنان تشخیص داده شد. همچنین DNA این افراد به لحاظ نشانه های 
پنج نوع ژن مرتبط با شاخص توده بدنی مورد ارزیابی قرار گرفت. 
این تحقیقات نشان می دهد نوع ژن مرتبط با پایین بودن شاخص توده 

بدنی با افزایش خطر ابتال به بیماری آلزایمر مرتبط نیست. 
 MedicalXpress 2۰1۷ ۷ مه

الغـری و آلزایمـر
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امروزه  جدید  تحقیق  یک  نتایج  اساس  بر 
آمریکایی های بیشتری در مقایسه با زمان های 
قبل دچار فشار روانی، افسردگی و اضطراب 
هستند و اکثر آن ها قادر نیستند که کمک موردنیاز 

برای درمان خود را به دست آورند.
فدرال  سالمتی  مرکز  داده های  اساس  بر 
آمریکا تخمین زده می شود که 8/3 میلیون نفر 
از بزرگ سال های آمریکایی که تقریبا برابر با 
3/4 درصد جمعیت آمریکا است از فشار روانی 

خطرناک رنج می برند.
که  می گویند  جدید  تحقیق  این  محققان 
تخمین های پیشین نشان می داد که تنها 3 درصد 
از بزرگ سال های آمریکایی یا کمتر از فشار روانی 
می برند.به عبارت دیگر،می توان  رنج  خطرناک 
تعداد  بر  زمان  باگذشت  که  گفت  این گونه 
روانی  فشار  مبتالبه  آمریکایی  بزرگ سال های 

خطرناک افزوده  شده است.
محقق ارشد این تحقیق خانم جودیث ویسمان 
است که مدیر تحقیقاتی بخش طب مرکز پزشکی 

Langue دانشگاه دولتی نیویورک در شهر نیویورک 
است.او می گوید:» بیماری روانی در حال افزایش است.
خودکشی در حال افزایش است. و دسترسی به خدمات 
مراقبتی برای بیمار روانی در حال بدتر شدن است.«

خانم ویسمان اظهار می کند که این افزایش بیماری 
تاثیرات طوالنی مدت  از  احتماال  روانی و خودکشی 
رکود بزرگی است که از اواخر سال 2007 شروع شد 
و همراه خود استرس و فشار روحی را به بار آورد 
و به بسیاری از آمریکایی ها آسیب رساند.بسیاری از 
این افراد که تحت تاثیر رکود بزرگ قرار گرفتند قادر 
خود  درمان  برای  موردنیاز  کمک های  از  که  نبودند 
استفاده کنند،چون یا توانایی پرداخت هزینه درمان خود 
را نداشتند یا بیماری آن ها در حدی بود که مانع از آن 

می شد که به دنبال درمانی برای بیماری خود باشند.
خانم ویسمان می گوید که همین عدم استفاده از 
اکنون صدها  که  است  شده  باعث  بسیار  کمک های 
هزار آمریکایی با فشار روحی خطرناک زندگی کنند 

و این فشار روحی خطرناک یک عبارت کلی است 
و همچنین  دلواپسی  و  ناامیدی  که حاالتی همچون 
و  افسردگی  همچون  قابل تشخیصی  عارضه های 

اضطراب را دربرمی گیرد.
او می گوید:» این رکود ظاهرا وضعیت بیماران روانی 
را تا حدی خراب کرده بود که دیگر امیدی به بهبود 
آن ها نبود.این یک کشف ناراحت کننده است،چون 
بیماری روانی می تواند توانایی و کارایی فرد را به شدت 

تحت تاثیر قرار دهد و زندگی فرد را خراب کند.«
این تحقیق را مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
آمریکا و بر اساس داده های سالمت ملی انجام داده 
است و هرساله بیش از 3500 خانواده آمریکایی در 

این تحقیق شرکت کرده اند.
محققان این تحقیق دریافتند که در بین سال های 2006 
و 2014 دسترسی افراد مبتالبه فشار روانی خطرناک در 
مقایسه با افراد بدون فشار روانی به خدمات مراقبت از 
سالمتی بدتر شده است. محققان این تحقیق  در طول 9 

سال با بررسی گزارش هایی که شرکت کننده های تحقیق 
از عالئم فشار روحی خود ارائه داده اند به این نتیجه 
رسیدند که در سال 2014 از هر 10 آمریکایی مبتالبه 
فشار روانی یک نفر آن ها تحت پوشش بیمه سالمتی 
نبود تا بتواند برای درمان خود به یک روان پزشک یا 

یک مشاور سالمت روانی مراجعه کند.
نتایج این تحقیق نشان داد که در سال 2014 افراد 
پوشش  عدم  دلیل  به  خطرناک  روانی  فشار  مبتالبه 
خدمات سالمت روانی نتوانستند از کمک های الزم 
برای درمان موردنیاز برای بیماری خود استفاده کنند.
بر اساس نتایج این تحقیق در سال 2014 ،10 درصد 
از مردم مبتالبه فشار روانی خطرناک قادر به پرداخت 
هزینه مراقبت روانی خود نبودند،درحالی که در سال 
2006 درصد افرادی که توانایی پرداخت مراقبت روانی 
خود را نداشتند زیر 9 درصد بود.دکتر ویسمان می گوید 
که بحران اقتصادی ناشی از رکود بزرگ رویای بسیاری 
ممکن  چیزی  چنین  و  داد  باد  بر  را  آمریکایی ها  از 

است برای هر کشوری رخ دهد که دچار رکود 
بزرگ می شود.

خانم ویسمان می گوید:»رکود بزرگ و بحران 
اقتصادی ناشی از آن باعث می شود که کسب 
درآمد و حفظ زندگی برای مردم به خصوص 
مردها سخت تر شود.عالوه بر این،فقدان شغل 
به معنای فقدان وحدت و فقدان حقوق بگیر و 

نان آور است.«
نظام  اجرایی  مدیر  تریودی،  هریش  دکتر 
سالمت Sheppard Pratt و مدیر مرکز سالمت 
زیادی  مریلند می گوید که سروصدای  روانی 
که در اینترنت و رسانه های اجتماعی در مورد 
رکود بزرگ و بحران اقتصادی مطرح می شوند 

می توانند بر خشم و اضطراب مردم بیفزایند.
او می گوید:»درگذشته،مردم وقتی که به بیرون 
از خانه می رفتند با دوستان خود مالقات می کردند 
و در مورد چیزی صحبت می کردند و وقتی که به 
خانه برمی گشتند به رخت خواب خود می رفتند 
و می خوابیدند.اما اکنون طوری شده است که شما 
واقعا نمی توانید چیزی را در ذهن خود خاموش کنید و 
الزاما زمان خاموشی برای شارژ مجدد خود نداریم و 
پس ازآنکه به خانه می آییم چیزهایی دیگری همچون 
اینترنت و رسانه های جمعی ذهن ما را درگیر می کنند 

و به نوعی در خانه هم آرامش نداریم.«
باید  بیمه  که شرکت های  آقای ویسمان می گوید 
برای خدمات سالمت روانی پول پرداخت کنند،چون 
روزبه روز تعداد افراد مبتالبه بیماری های روانی در حال 
افزایش است.او می گوید:» ما باید دسترسی بیماران روانی 
به خدمات مراقبت از سالمتی روانی را افزایش دهیم 
و در مراقبت های اولیه مربوط به بیماری های روانی از 
روان پزشک های آموزش دیده و افراد ارائه دهنده سالمت 
روانی نیز استفاده کنیم.« در پایان باید بیان داشت که 
نتایج این تحقیق در شماره 17 آوریل 2017 ژورنال 

Psychiatric Services به چاپ رسیده است. 
 مصطفی صداقت رستمی 
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تحقیقات جدید نشان می دهد سه عامل کلیدی در سبک زندگی وجود 
دارد که به کاهش رسوب پروتئین در مغز که با بیماری آلزایمر در ارتباط 
است، منجر می شود.  مصرف یک رژیم غذایی سالم، فعالیت جسمانی 
منظم و حفظ وزن طبیعی باعث کاهش خطر ابتال به بیماری آلزایمر 
می شود.  این عوامل در حال حاضر به عنوان عوامل پیش گیرانه در مقابل 
زوال عقل، کاهش کوچک شدگی و آتروفی مغز توصیه می گردند. این 
اولین مطالعه ای است که نشان می دهد چگونه این عوامل می توانند 
به طور مستقیم بر رشد غیرطبیعی پروتئین در افرادی که حافظه خود را 
ازدست داده اند، تاثیر بگذارد.  تخمین زده می شود تا نیمی از موارد ابتال 
به آلزایمر، مرتبط با عوامل خطر قابل اصالحی مانند سیگار کشیدن، 
کم تحرکی و چاقی هستند. حتی 10 تا 25 درصد کاهش در این خطرات 
می تواند از بروز آلزایمر در حدود 500 هزار آمریکایی جلوگیری 
کند. تحقیقات روی 44 بزرگسال با سن 40 تا 85 که دارای مشکالت 
خفیف حافظه بودند اما هنوز آلزایمر در آن ها تشخیص داده نشده بود، 
انجام شد. آنها اطالعاتی درباره رژیم غذایی، میزان ورزش، شاخص 
توده بدنی )BMI( و عوامل دیگر مربوط به سبک زندگی را در این 
افراد بررسی کردند. سپس اسکن »PET« )نوعی آزمون تصویربرداری 
مغزی( برای اندازه گیری سطوح مختلف پروتئین در مغز آن ها انجام 
شد. محققان دو نوع خاص از پروتئین ها را بررسی کردند: رسوب 
پالک های بتا آمیلوئید و کالف های پروتئین تاو. هر دو نوع به عنوان 
نشانگر  های مهمی برای ابتال به بیماری آلزایمر در نظر گرفته می شوند.
اگرچه این مطالعه قادر به اثبات رابطه علت معلولی نیست؛ اما این 
واقعیت وجود دارد که سبک زندگی، تاثیر چشمگیری بر حافظه دارد.
رژیم غذایی و ورزش، عملکرد عضالت و قلب را بهبود می بخشند. 
به گفته برخی از بیماران مسن، هنگامی  که برای مدت طوالنی پیاده روی 

کرده یا ماهی سالمون مصرف کردند، دقت و حافظه آنها افزایش یافت .
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تــازه هابحران مالی آمریکا به اضطراب و افسردگی شهروندان  دامن زد



 هنر درمانی ازجمله شاخه هایی است که در 
سال  های اخیر توجه هنرمندان در رشته های 
مختلف هنری در ایران به آن جلب شده است. 
چون  مختلفی  مراکز  در  امروز  که  جایی  تا 
بیمارستان ها ، آسایشگاه های روانی و بهزیستی 
با توجه به این مهم، کالس های مختلف درمانی 
ازجمله تئاتر، سینما، موسیقی و هنرهای تجسمی 
در حال برگزاری است و جشنواره های مختلفی 
نیز در این سال ها با عناوین چون؛ جشنواره 
تئاتر معلولین، جشنواره موسیقی معلولین و غیره 
برگزارشده است. در این مطلب سعی شده تا 
به تأثیر روانی هنر درمانی بیشتر پرداخت شود. 
و  برمی دارید  را  مداد  که  زمانی  آیا می دانید 
یک گل می کشید این کار باعث از بین بردن 
افسردگی و ترس می شود و حتی  استرس، 
می تواند به کاهش درد و سایر عوامل فیزیکی 

در شما کمک کند.
فعالیت های   »Art therapy« درمانی  هنر 
هنری ساده است که به ابراز احساسات در 

افراد کمک می کند.
در این هنر درمانی، احساسات، افکار و هر 
آنچه از طریق کلمات قابل بیان نیست از طریق 
نقاشی، مجسمه یا کالژ بیان می شود. از طریق 
کار با مواد هنر، افراد مهارت های جدید کسب 
می کنند و ایده های خود را از طریق رسانه های 
تصویری توسعه می دهند اکثر افراد از این طریق 

احساس رضایت می کنند.
در سراسر ایاالت متحده، هنر درمانی با ارائه 
فعالیت های خالق به بیماران مبتالبه سرطان و 
خانواده های آنان به کاهش استرس، اضطراب و 
کاهش درد و تهوع در سرطان کمک می کند.
هنر درمانی به طور طبیعی در بدن باعث کاهش 
فشارخون و حتی انتشار مواد شیمیایی در مغز 
می شود که در بهبود بیماری افسردگی مؤثر 
است. درمانگران هنر، متخصصان مراقبت های 
بهداشتی هستند که به طور خاص برای کار 
ازجمله کسانی  بیمار،  انواع جمعیت های  با 
دارند،  سروکار  پزشکی  بیماری های  با  که 
با  از طریق هنر و  آموزش دیده است. آن ها 
استفاده از انواع هنر مانند مواد نقاشی، رنگ، 
رسانه های کوالژ-مخلوط و خشت برای گلدان 

به بیان احساسات می پردازند و کمک به رفع 
نگرانی و درگیری های روزمره افراد از طریق 
هنر درمانی می کنند.  در بیمارستان، درمانگران 
هنر با بیماران مبتالبه سرطان از همه سنین 
کار می کنند. همچنین به خانواده های مبتالبه 
سرطان با ارائه فعالیت های هنری کمک می کنند. 
اگر شما دسترسی به یک برنامه درمانی هنری 
ندارید، در زیر برخی فعالیت های هنری ساده 
و  خانه  در  می توانید  که هرکسی  ارائه شده، 
کتاب  و  »قلم  دهد:  انجام  بیمارستان  در  یا 
کوچک )چند ورق کاغذ( بخرید و با کشیدن 
مجموعه ای از نقاشی ها احساس خود را بیان 
کنید، سعی کنید از رنگ و شکل و خطوط 
امروزتان  بتوانید احساسات  تا  استفاده کنید 
در  که  مورد شکلی  در  کنید، هرگز  بیان  را 
آخر ایجاد می شود نگران نباشید چراکه در 
آخر هیچ نمره ایی به شما نخواهند داد. فقط 
از این کار لذت ببرید و سعی کنید در طول 

این فعالیت خالق باشید.
اگر با نقاشی کشیدن به آرامش نمی رسید مجله، 
عکس و کارت پستال و عکس هایی که به شما 

تسکین می دهند را جمع آوری کنید.  با استفاده 
از قیچی عکس های موردعالقه خود را بریده و 
با چسب کوالژ آن ها را در یک ورق بزرگ از 
کاغذ یا مقوا بچسبانید اتاق بیمارستان یا خانه 
آن ها را ببینید و از آن ها لذت ببرید. هنگامی که 
شما نمی دانم چگونه به توصیف عالئم و یا 
احساسات خود بپردازید یا نمی دانید چگونه با 
دکتر خود صحبت کنید سعی کنید احساسات 

خود را در کتاب مصورتان منتقل کنید.
اگر شما یک دوست سرطانی دارید یا عضوی 
 »Art Rx Box« از خانواده اتان سرطان دارد

را به آن ها معرفی کنید.
فروشگاه عرضه وسایل هنری و فروشگاه های 
کتاب بروید؛ کتاب کوچک، مداد رنگی و آبرنگ 
داخل  را  آن ها  و  بخرید  و چسب  قیچی  و 
جعبه های رنگارنگ و یا سبد خرید نگه دارید.

بسیاری از بیمارستان ها بخش هایی برای هنر 
درمانی دارند چک کنید که آیا بیمارستانی که 
در آن بستری هستید شامل این بخش است؟

برای کسب اطالعات بیشتر در مراکز درمانی 
است و ارائه این خدمات، با نوع انجمن حرفه ای 

هنر درمانی یا انجمن سرطان در کشور خود 
تماس بگیرید.

همان طور که بسیاری از هنرمندان به ما نشان 
داده اند، خالقیت به عنوان یک کاتالیزور برای 
احساسات منفی در خدمت ما هستند. بسیاری از 
افراد شفا از طریق بیان هنری را تجربه کرده اند 
. درگذشته، نیروهای آمریکایی  این موضوع 

را در پرتره های خود نوشته اند.
کیسی شانون هنرمندی که دچار سکته مغزی 
شد و با استفاده از قدرت هنر به سالمتی روحی 
و روانی دست یافت. همچنین هانری ماتیس با 
استفاده از قدرت هنر توانست زندگی دوم را 

بعد از تشخیص سرطان آغاز کند.
در سال 2015 منهتن هنر بین المللی، نمایشگاهی 
را تحت عنوان  »قدرت شفا از طریق هنر« برپا 
کرد موضوع کلی این نمایشگاه بر این موضوع 
بود که چگونه هنر می تواند افراد را از غم و 

افسردگی و اضطراب نجات دهد.

آزاده اسدی
 Art&Artists:منبع
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 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول و سر دبیر : امیرعباس فتاح زاده

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

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 چاپ: 
شرکت رواق روشن مهر

 نشانی: پاسداران، کوهستان ششم، پالک 9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

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

هنر درمانی و ابراز احساسات باهنر    

 ادامه از صفحه 12
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خطاب به رئیسی نیز اظهار کرد: آقای رئیسی شما 
راجع به من هر چه می خواهید بگویید. هر تهمتی که می خواهید بزنید. آزاد هستید. شما قاضی 
هستید و دستتان باز است. شما دادستان روحانیت هم هستید و می توانید همه علما را دستگیر 
کنید ، بپرسید که علما از شما چه کشیده اند. اما من از شما خواهش می کنم امام رضا)ع( را برای 
مردم بگذارید و امام رضا)ع( را حزبی و جناحی نکنید. روحانی ادامه داد: امام رضا )ع(افتخار 
همه ما شیعیان و مردم است. اگر نبات و پارچه سبز می خواهید به روستاها بفرستید بگذارید 
و آن را بعد از انتخابات انجام دهید. االن جلویش را بگیرید. اینهایی که از نهادهای امنیتی 
هستند و با اتوبوس از شهرها برایت جمعیت می آورند از آنان بپرس که پولش را از کجا 
می آورند. از پول بیت المال این کار را انجام می دهند. تو که قاضی هستی چرا با آنها برخورد 
نمی کنی؟ وی در ادامه خطاب به مردم اظهار کرد: مردم ما با هم چهار سال پیش یک عهد 
بستیم و براساس آن جلو رفتیم. ما 10 برابر تحریم ها ایستادگی کردیم و آن را شکستیم. ما هر 
بهانه ای که می توانست برای ما جنگ درست کند یعنی همان پی ام دی که آن را از بین بردیم. 
من به مردم اعالم می کنم که آمادگی دارم در چهار سال بعد غیر از تحریم های هسته ای که 

در این چهار سال برداشتم بقیه تحریم های ملت ایران را به خوبی و با قدرت بردارم و عزت 
ایران را و منفعت ایران را به ملت ایران بازگردانم. 

رئیسی هم در جمع بندی صحبت های خود اظهار کرد: در ارتباط با منابع آنچه که مردم 
وعده کرده اند باید بگویم که برای همه وعده ها منابع،  بررسی و کارشناسی شده است. وی 
با تاکید بر لزوم مبارزه با فرارهای مالیاتی گفت: باید قطعا با فرارهای مالیاتی به طور قاطع 
برخورد شود نه اینکه فقط مالیات کاسبان خوش حساب اخذ شود. باید جلوی قاچاق 
کاالی افراد رفیق و دوست و آشنای برخی از دولتمردان گرفته شود. همچنین باید از دست 
اندازی افراد خاص به منابع بانکی جلوگیری شود. وی خاطر نشان کرد: اگر جلوی هزینه 
های اضافی و روحیه اشرافی گری گرفته شود حتما می توان برای دهک های پایین وضعیت 
های متفاوتی ایجاد کرد. رئیسی با بیان اینکه رسیدگی به دهک های پایین اقدامی دور انتظار 
نیست و دولت فعلی نیز در حال انجام بخشی از این کار است، خطاب به روحانی خاطر نشان 
کرد: آقای روحانی شما من را می شناسید. من چون روحیه حقوقی و قضائی دارم سخنی 
همینطوری بر زبانم جاری نمی شود که بگویم؛ آقای معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل 
کشور در دفتر شما آمدند و  با جنابعالی صحبت کردند؛ با اینکه آنها مدارک و اسناد را به شما 

نشان دادند و گفتند که نزدیکترین افراد شما دچار یکسری مشکل میلیونی هستند اگر من 
جای شما بودم مساعدت می کردم و می گفتم براساس قانون برخورد شود. این که نباید االن 
انجام شود یا بعدا باید انجام شود یا در مسائل تشکیک کنید با روحیه فردی که رئیس دولت 
است سازگاری ندارد. وی گفت: من این صحبت ها را با استناد به صحبت های آقایانی که 
در دفتر شما انجام داده اند مطرح می کنم. وی با بیان اینکه آمبودزمان آسیایی برای نخستین 
بار در زمان دولت اصالحات در قوه قضائیه با حضور 40 کشور جهان تشکیل شد و موسس 
آن من و پاکستانی ها بودیم خطاب به روحانی، خاطر نشان کرد: به جز برجام که شما آقایان 
از آن بیشتر اطالع دارید من کمتر از شماها ارتباطات خارجی و اعتبار جایگاه اداری نداشته 
ام . رئیسی همچنین با بیان اینکه چرا می خواهید تحقیر کنید ادامه داد: این روحیه اخالقی 
نیست چرا که به جز موضوعی که جنابعالی در آن ورود داشتند در سیاست خارجی حتما 
اطالعات من کمتر از جنابعالی و آقای جهانگیری نیست. رئیسی گفت: : هر دولتی موظف 
به تامین تضمین این آزادی ها برای همه است. آقای روحانی مگر جنابعالی زبان را برای 
کردها آزاد کردید؟؛ خدا آزاد کرد. قانونی اساسی اجازه داد که کردها و سایر اقوام از لباس 

رسمی خود استفاده کنند.

با موضوع زندگی یک پژوهشگر داروساز
مجموعه »در جستجوی آرامش« به نیمه رسید

مهر: تاکنون حدود 55 درصد از مجموعه »در جستجوی آرامش« ضبط و تولیدشده 
و قرار است این هفته چند بازیگر جدید به سریال اضافه شوند. تصویربرداری 
مجموعه »در جستجوی آرامش« محصول شبکه پنج سیما به کارگردانی سعید 
سلطانی این روزها در خیابان پامنار انجام می شود. داریوش فرهنگ و فرشید 
زارعی فر این روزها در لوکیشنی که شرکت گیتا نام دارد جلوی دوربین هستند و 
ضبط سریال تا آخر هفته در همین لوکیشن انجام می شود. داستان این مجموعه در 
ارتباط با شرکت پسر مهدی هاشمی و اتفاقات و رخدادهای موجود در آن است. 
مهدی هاشمی در این مجموعه در نقش یکی از دانشمندان و پژوهشگران حوزه 
داروسازی در ایران مشغول بازی است.  »در جستجوی آرامش« لوکیشن های 
متعددی دارد که 160 مکان برای آن برشمرده شده است. هم اکنون بهزاد عبدی 
ساخت موسیقی این سریال و سودابه سعیدنیا تدوین هم زمان کار را بر عهده 
دارد. در این سریال که به تهیه کنندگی علی آشتیانی پور بازیگرانی چون مهدی 

هاشمی، داریوش فرهنگ، پژمان بازغی و غیره بازی می کنند.

جسد پیکاسو اثر هنری شد 
رویترز: یک هنرمند اسپانیایی تندیسی از جسد پابلو پیکاسو را در اندازه ای واقعی و شکل و 
شمایلی طبیعی ساخت. این تندیس را یوجینو مرینو هنرمند اسپانیایی از سیلیکون، رزین و 
فایبرگالس و با مو و لباس های طبیعی ساخته است. جسد پیکاسو با همان لباس کش باف معروفش 
با راه راه سفید و آبی درحالی که چشمانش بسته است، روی یک پایه سنگی قرار داده شده است.  
 »Alliance Francaise« این تندیس از پابلو پیکاسو در اتاقی کوچک در موسسه فرهنگی
در شهر ماالگای اسپانیا، زادگاه پیکاسو به نمایش گذاشته شده و درواقع، نقطه پایانی یک تور 
برای مرور زندگی این هنرمند سرشناس است. گرچه ساخت این تندیس اقدامی برای جذب 
گردشگر به نظر می رسد، اما برگزارکنندگان این نمایشگاه مدعی اند، این اقدام انتقادی بر استفاده ی 
شهر ماالگا از »پابلو پیکاسو« برای اهداف تجاری است. گروهی از هنرمندان که این نمایشگاه 
را برپا کرده اند، اعالم کردند که این پروژه در انتقاد به رشد بی رویه گردشگری در شهر ماالگا 
اجراشده که در آن، گردشگری بر نیازهای ساکنان اصلی اولویت دارد و واقعیت، جای خود 
را به محیط های ساخته شده برای گردشگران داده است. در این تور، بازدیدکنندگان از کلیسایی 
که پیکاسو در آن غسل تعمید داده شده، مدرسه دوران تحصیل او، میدان گاوبازی و درنهایت، 
تندیس او دیدن می کنند. پابلو پیکاسو که او را به عنوان بنیان گذار سبک کوبیسم می شناسند، 
باگذشت بیش از 40 سال از مرگش هنوز از محبوب ترین و تأثیرگذارترین هنرمندان جهان 

است. او نقاش، طراح صحنه، 
سرامیک کار  و  پیکرتراش 
برترین  از  یکی  و  اسپانیایی 
هنرمندان  تأثیرگذارترین  و 
دلیل  به  که  بود  بیستم  قرن 
نوآوری،  جست وجوگری، 
پرکاری و اثرگذاری بر هنرمندان 
معاصران، او را مهم ترین هنرمند 

قرن نیز می دانند. 

قابجعبه جادو

فعالیت هنری خالق به کمک بیماری سرطانی می آید  نمايشگاه
  نقاشی های 

جراحی رباتیک
 دنیا 

نقاشی های  از  مجموعه ای  سپید: 
پروفسور هرمز مِه منش در گالری ایوان 
به نمایش درمی آید. گالری ایوان در 
جدیدترین نمایشگاه خود میزبان آثار 
نقاشی یکی از مشهورترین جراحان 
قلب جهان است.  این نمایشگاه که 
»سایه خاموشی« نام دارد روز جمعه 
22 اردیبهشت ماه با نمایش بیش از 20 
تابلوی نقاشی که با تکنیک اکریلیک 
افتتاح  خلق شده اند  مواد  ترکیب  و 
 شد.  تابلوهای این نمایشگاه را بهنام 
کامرانی از میان آثار پرتعداد پرفسور 
هرمز مه منش انتخاب کرده است. هرمز 
مه منش نقاش خودآموخته ای است که 
در کنار فعالیت علمی سنگین خود 
به نقاشی می پردازد تا احساسات و 
کند.  بیان  را  ناگفته خود  حرف های 
برای مه منش نقاشی شکلی از فعالیت 
هستی شناسانه است و به همین علت 
آثار او سرشار از خاطرات، پرسش ها، 
دل مشغولی ها و خواب هایش هستند. 
پروفسور هرمز مه منش، سال 1336 در 
تهران متولد شد و پس از گذراندن سال 
اول دبیرستان به آلمان رفت. او موفق 
به کسب دکترای روان شناسی و سپس 
پزشکی با رتبه اول شد و پس ازآن دوره 
تخصصی جراحی قلب و عروق را در 
آلمان و سپس آمریکا گذراند.  مه منش 
عالوه بر اینکه چندین سال معاونت 
کل دپارتمان جراحی قلب و عروق 
دانشگاه مونیخ را بر عهده داشت، جوائز 
و افتخارات متعددی مانند جایزه بنیاد 
دانشجوی  به عنوان  ابرت  فریدریش 
استثنایی، جایزه ماکس پالنک برای 
دکترای استثنایی، جایزه ایالت فالز برای 
تحقیقات استثنایی، جایزه دانشگاه فنی 
مونیخ برای اختراعات در جراحی قلب 
و... را دریافت کرده است. هرمز مه منش 
به عنوان پیشگام جراحی رباتیک در دنیا 
شناخته می شود و سال 2000  اولین 
با سیستم  میترال  عمل کامل دریچه 
رباتیک را انجام داد. مه منش پس از 
39 سال اقامت و فعالیت علمی در 
خارج از کشور، به ایران بازگشت تا 
اندوخته های علمی خود را به جوانان 

ایرانی منتقل کند.
همانند  ایوان  گالری  است  گفتنی 
نمایشگاه های گذشته، درصد متعلق 
به خود از محل فروش این آثار را به یکی 
از خیریه های معتبر اهدا خواهد کرد.
 22 خاموشی«  »سایه  نمایشگاه   
 1396 خردادماه   5 تا  اردیبهشت ماه 
در گالری ایوان به آدرس الهیه، خیابان 
لسانی،  کوچه  جبهه،  خیابان  مهدیه، 
بن بست حمید، شماره 1 برقرار است 
و عالقه مندان می توانند هرروز به جز 
شنبه ها از ساعت 16 تا 20 از این آثار 

دیدن کنند.

خبر

هشتمين سمپوزيوم مجسمه سازي تهران، با حضور هنرمندان بين المللي و إيراني اين 
روزها در برج ميالد در حال برگزاري است.هنرمندان براي جلوگيري از ورود ذرات 

سنگ به چشم و دستگاه تنفسي، از ماسك و عينك هاي مخصوص، استفاده مي كنند. 

 مهر

كافه هاي سيار، در خيابان سي تير، همانند خيابان هاي اروپايي در حال 
سرويس دهي به گردشگران و شهروندان تهران هستند.               

 هنر انالين
  

در جشنواره  برق نورد  شيرين  كارگردانی  به  زندگی«  »شاعران  مستند  فيلم 
موضوع با  جشنواره  می رود.اين  پرده  روی  سئول  سبز  فيلم   بين المللی 

 محيط زيست در تهران برگزار مي شود. 
               ايرنا
  
  

مراسم اكران خصوصی فيلم مستند »زندگی و ديگر هيچ« پرتره ای از 
زندگی هنرمند پيشکسوت داريوش اسدزاده ۲۵ ارديبهشت ماه ساعت ۱۷:۳۰ 
در ايوان شمس باحضور عوامل و بازيگران برگزار مي شود، اين پيشکسوت 

اين روزها به علت بيماري در منزل مشغول به استراحت است.               
 شبکه خبري فرهنگ و هنر

  

 

همکاران شما در روزنامه سپید و موسسه 
فرهنگی ابن سینای بزرگ فقدان آن عزیز 

ازدست رفته را به شما و خانواده محترمتان 
تسلیت می گویند و از درگاه خداوند برایتان 

شکیبایی مسئلت دارند.

 سرکار خانم خاطره کبیری
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