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سیاست
علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی در حال حاضر
شرایط منطقه دچار آشفتگی است ،گفت« :بسیاری از کشورهای
اسالمی دچار معضالت امنیتی و تروریستی هستند و در این
میان درباره موضوع فلسطین که برای مسلمانان بسیار مهم بوده
در نگاه برخی سیاستمداران غفلت صورت گرفته است .برخی
کشورهای قدرتمند منطقهای و فرا منطقهای خیاالتی داشتند تا با
مانورهای سیاسی این موضوع را القا کنند که ایران دچار انزوای
سیاسی شده و حتی برای این موضوع هزینه هم پرداخت میکنند
تا بگویند ایران به خاطر نوع مواضع خود در قبال فلسطین،
سوریه ،یمن ،بحرین و مبارزه با تروریسم منزویشده و القا کنند
که کشورهای جهان مواضع ایران را نمیپسندند».
طیبه سیاوشی ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
با اشاره به اعتراض چند تن از اعضای شورای شهر به تصاویر
منتشره از شورا از سوی برخی رسانهها گفت« :ایران ،کره
شمالی نیست و ممانعت از ثبت یک واکنش طبیعی از سوی
عکاسان ،جذابیت رسانهای را به حداقل میرساند .صحن مجلس
و شورای شهر حریم خصوصی نیست ،یادآور شد :آنچه باید به
آن احترام گذاشته شود حریم خصوصی است اما نباید از یک
جایگاه عمومی تلقی حریم خصوصی داشته باشیم .من شخصا
ترجیح میدهم در جایگاه رسمی عکسی از من منتشر شود که
شاید مطلوب من نباشد ،حاال ممکن است در خواب ،خمیازه یا
خوردن باشم اما حریم شخصیام محترم شمرده شود».
اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات
کشور در اطالعیهای اعالم کرد که فرآیند قانونی رسیدگی به
موضوع حقوقهای نجومی انجام شده و ادامه دارد.
علیاکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی گفت« :هرگونه
تصمیم در خصوص تحریمهای صورت گرفته توسط آمریکا با
هیئت نظارت بر برجام است که بیشک تصمیم مقتضی را خواهد
گرفت .امروز شاهد حرکت سازنده در ابعاد مختلف صنعت،
کشاورزی و سالمت در کشور هستیم .قدمهای بزرگی در سه
عرصه اعالمشده برداشتهشده است و میتوان گفت کل کشور یک
کارگاه در حال حرکت شده است .پروژههای بسیاری در کشور
آغازشده و بسیاری از سرمایهگذاران کشورهای مختلف جهان برای
سرمایهگذاری در کشور ایران در تالش هستند .کشور در مسیر رشد
و پیشرفت است .اگر این روند ادامه یابد تا  ۲سال آینده تحوالت
بزرگی در ابعاد مختلف ازجمله کشاورزی ،صنعت و سالمت در
کشور ایجاد خواهد شد .برجام در
حال انجام است و اگر مشکلی در
این بین ایجاد شود هیئت نظارت
بر برجام بر آن رسیدگی خواهد
کرد .این هیئت با دقت در حال
رصد اقدامات طرف مقابل است
و مطابق با آن اقدامات تصمیمات
الزم را خواهد گرفت .هرگونه تصمیم در خصوص تحریمهای
صورت گرفته توسط آمریکا با هیئت نظارت بر برجام است که
بیشک تصمیم مقتضی را خواهد گرفت .امروز فعالیتهای انرژی
هستهای و پروژههای مرتبط با آن عالی در حال جلو رفتن است».
سید حسین هاشمی ،استاندار تهران گفت« :عملکرد
رئیسجمهوری در انتخاب وزرا و اعضای هیئت دولت به مانند
دولت یازدهم کامال فراجناحی و در راستای تامین منافع ملت و
کشور بود .همراهی و تعامل از ابتدای فعالیت دولت یازدهم بر
پایه اعتماد متقابل بهعنوان اصلی خدشهناپذیر شکل گرفت و
امروز خوشبختانه هیچ اختالفنظر قابلتوجهی در حوزه مدیریت
اجرایی استان و دستگاههای تابعه وجود ندارد .اگر اختالفی بین 2
دستگاه اجرایی استان تهران نیز به وجود آید در سطح استانداری
حلوفصل میشود چراکه اعتقادداریم نباید وقت قوه قضاییه را
برای این موارد بگیریم».
سیدهاشم بطحایی گلپایگانی ،عضو مجلس خبرگان رهبری
گفت« :دولت یازدهم وارث یکسری نارساییهای اقتصادی،
اداری و فرهنگی بود ،طبعا اول باید نارساییها را جبران میکرد
و وقت زیادی را صرف رفع کاستیها ،نارساییها و مشکالتی
کرد که از دولت نهم و دهم بهجامانده بود .دولت نهم و دهم
واقعا ازنظر هزینه مدیریت درستی نداشت و طرحهای ناتمام
و ناقص زیادی را تحویل دولت یازدهم داد بنابراین میتوان
گفت دولت یازدهم با صرف وقت زیاد در مقام رفع کاستیها و
مطالبات بهجای مانده توفیقاتی کسب کرد و فرصت زیادی برای
بهینهسازی و گام برداشتن در مسیر توسعه نداشت».
امیر سرتیپ امیر حاتمی ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با
تاکید بر لزوم تغییر نگرش نسبت به خدمت سربازی گفت« :امروز
زمان آن رسیده است که این نگاه موجود در خانوادهها که یا سربازی
نرویم و یا زمان آن کوتاه شود ،تغییر کند .باید برخی بیتوجهیها
نسبت به مقوله سربازی از بین برود .بهعنوانمثال نباید برای امتیازدهی
به افراد بگوییم که فرزند شما از سربازی معاف است یا اینکه برای
تنبیه کارکنان وظیفه برای آنها اضافهخدمت لحاظ کنیم .بلکه باید
در عمل و رفتار مقدس بودن خدمت سربازی را نشان دهیم».
آیتاهلل هاشمی شاهرودی ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام و محسن رضایی ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با
حیدرالعبادی ،نخستوزیر عراق در دفتر وی دیدار و گفتوگو
کردند .هاشمی شاهرودی گفت« :پیروزیهای پیدرپی عراق
تحت فرماندهی حیدرالعبادی و همچنین وحدت ملت عراق
جهان را شگفتزده کرد و فرصت
را از دشمنان دولت و ملت عراق
گرفت ».او بر تداوم حمایت
جمهوری اسالمی ایران از عراق
برای نابودی داعش و آزادی کامل
سرزمین عراق و ایجاد وحدت و
ثبات در عراق تاکید کرد.

جامعه
انوشیروان محسنی بندپی ،رئیس
سازمان بهزیستی کشور اعتیاد را
مهمترین و بزرگترین آسیب
اجتماعی کشور خواند و طالق،
مفاسد اخالقی ،حاشیهنشینی و
کودکان کار را سایر آسیبهای
موردتوجه در برنامه ششم توسعه
دانست و گفت« :با توجه به اقتصاد شکننده خانوادهها و روند روبه
رشد آمار طالق که باعث ایجاد کودکان بیسرپرست و بد سرپرست
میشود ،برنامه ششم بهزیستی را موظف به بررسی بحث طالق کرد.
در سال  92از  150هزار طالق ثبتشده 72 ،هزار مورد مربوط به
طالق توافقی بوده که در سالهای گذشته با کاهش مواجه شده
است و در سال  95از  136هزار طالق ثبتشده  44.79درصد
متعلق به طالق توافقی بوده است».
معصومه ابتکار ،معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده از
ایجاد تغییر در روند طالق ابراز امیدواری کرد و گفت« :این شرایط
باید بهطور کامل و آماری رصد شود تا در سطح ملی به نتایج مهمی
از کاهش آسیبهای اجتماعی کشور برسیم .الیحۀ تامین امنیت
زنان که در قوه قضاییه در مراحل پایانی قرار دارد ،هرچه سریعتر
به اتمام برسد تا این میزان خشونت در خانواده و جامعه که به
مردان ،زنان و فرزندان آسیب میزند ،کاهش پیدا کند».
علی زرافشان ،معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش
گفت« :امسال میزان قبولی دبیرستانیها  84.63درصد در خرداد بوده
که  0.12درصد افزایش را در مقایسه با سال قبل نشان میدهد .میانگین
نمرات نهایی هم  12.89درصد بوده
که نسبت به سال گذشته 0.43درصد
افزایش پیداکرده است .پوشش گروه
سنی دانش آموزان  12تا  14ساله در
دورهاولمتوسطهبه 97درصدرسیده
است .درواقع  97درصد از افراد 12
تا  14ساله در مدرسه حضور دارند.
نرخ پوشش واقعی در دوره متوسطه دوم نیز  82درصد و نرخ پوشش
گروه سنی  15تا  17سالهها  87درصد است».
اسداهلل هادینژاد ،معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد
مبارزه با مواد مخدر بابیان اینکه امسال از ابتدای اعزام حجاج کشور
به سرزمین وحی تاکنون  132نفر به خاطر داشتن مواد مخدر از سفر
بازماندهاند ،گفت« :بازماندگان از سفر در صورت ترک اعتیاد خود
و تعهد مبنی بر عدم همراه داشتن مواد مخدر ،میتوانند سال آینده
به حج اعزام شوند».
حامد برکاتی ،رئیس اداره سالمت کودکان وزارت بهداشت دالیل
عمده فوت و ازکارافتادگی کودکان را تشریح کرد و گفت« :بر اساس
آمار مربوط به سال  ،۹۴علت فوت حدود  ۲۰درصد کودکان به حوادث
غیرعمدی مربوط میشود .بیماریهای ژنتیکی  ۲۰درصد ،بیماری
سیستم تنفسی  ۱۱.۵درصد ،مشکالت عصبی  ۸درصد ،بیماریهای
عروقی  ۷درصد و بیماریهای متابولیکی  ۶درصد علت فوت کودکان
است .حدود  9000کودک کمتر از پنج سال در اثر سوانح و حوادث
فوت کردهاند .ساالنه حدود یک هزار و  ۷۰۰کودک به همین دلیل
جان خود را از دست میدهند که  ۴۰درصد آن ناشی از حوادث
حملونقل است .حدود  ۲۰درصد کودکان به دلیل آسیب و صدمات
ناشی از حوادث ترافیکی در بیمارستان بستری میشوند .انسداد
تنفسی  ۱۳.۵درصد ،غرق شدن  ۱۱.۵درصد و مسمومیت  ۹درصد
علت فوت کودکان را شامل میشود .سقوط  ۶.۵درصد ،برخورد با
اجسام سخت  ۳درصد ،قرار گرفتن در معرض دود و شعله آتش ۳.۵
درصد ،تماس با آب داغ و حرارت  ۲.۵درصد ،اشعه برق  ۳درصد،
گازگرفتگی حیوانات و یا لمس گیاهان سمی  ۲درصد ،خشونت و
تجاوز  ۱.۵درصد علت مرگ کودکان را شامل میشود ۱.۵ .درصد
کودکان جان خود را به دلیل خشونت و تجاوز از دست میدهند».
عیسی کالنتری ،رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت« :مسئله
آب را نباید قربانی مسئلهای مانند یوزپلنگ کرد .هر دو اهمیت دارند
اما اولویتهای کشور باید در نظر گرفته شود .در حال حاضر موضوع
نخست کشور باید آب و کمبود ان باشد .ما نباید مسئله مهمی مانند
آب را قربانی یوزپلنگ کنیم .اگرچه هر دو دارای اهمیت هستند.
خطر آب نه کشور که تاریخ هفتهزارساله آن را تهدید میکند۳ .
هزار محیطبان امکان حفاظت از حیاتوحش وسیع کشور را ندارند
و همه خانوادهها باید محیطبان باشند .میگویند کار فرهنگی زمانبر
است اما زمانش زیاد نیست .در شهر بیرجند فرهنگی عمومی به شکلی
است که یک زباله روی زمین ریخته نمیشود».
احمدمسجدجامعی،عضوشورای
شهر تهران ،ری و تجریش درباره
حضور شهردار تهران در هیئت
دولت گفت« :مقدمات حضور
نجفیدرهیئتدولتمنوطبهصدور
مصوبهای از سوی این هیئت است و
پیگیریهایالزمدراینزمینهصورت
گرفتهاست.حضوراودرهیئتدولتیکیاهدافشورایپنجماست».
ایرج حریرچی ،سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین
وضعیت رسیدگی به مجروحان حادثه تصادف اتوبوس دانش
آموزان در داراب گفت ۹« :نفر در سر صحنه حادثه فوت کردند.
از  ۳۴مجروحی که در بیمارستان بستری بودند تا روز یکشنبه
 ۲۲نفر مرخص شدند .همچنین شش نفر در بیمارستان داراب
بستری بودند که دو نفر از آنها برای انجام جراحی پالستیک به
شیراز اعزام شدند و یک نفر از آنها هم یکشنبه و یک نفرشان
هم روز گذشته ترخیص شد .شش نفر هم همچنان در بیمارستان
شیراز بستری هستند که سه نفر از آنها در  ICUو سه نفر در
بخش هستند؛ بنابراین همچنان  ۱۰بیمار در بیمارستان بستری
هستند که هشت نفر از آنها در شیراز و دو نفرشان در بیمارستان
داراب بستریشدهاند».

اقتصاد
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهوری گفت« :خط اعتباری
کشورها برای جمهوری اسالمی ایران گشوده و زمینه استفاده از تسهیالت
مالی خارجی فراهمشده است .بخش خصوصی را به استفاده از این
فرصتفرامیخوانیموازرئیساتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزی
ایران میخواهیم که این موضوع را به بخش خصوصی اطالعرسانی
کند تا فعاالن اقتصادی بتوانند برای اجرای طرحها و پروژههای خود
از این فرصت استفاده کنند».
علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت« :یکی از
چالشهای دولت تامین سرمایهگذاری مورد نیاز است که بخشی از
آن از طریق مهارتآموزی جبران میشود .با بهرهمندی از موضوع
مهارتآموزی میتوانیم حدود  25درصد از کسری سرمایه را جبران
کنیم .مهارتآموزی فقط مختص امور فنی نیست بلکه مهارتهای
ارتباطی و  ...را هم در برمیگیرد .فکر میکردیم که فقر و بیکاری
علت اصلی طالق است اما پس از انجام بررسیهای مربوطه به
این نتیجه رسیدیم که عدم برخورداری از مهارت زندگی کردن و
تعامل با همسر ازجمله دالیل مهم طالق زوجین است».
محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر
ارتباطاتوفناوریاطالعاتدرصفحه
اینستاگرام خود نوشت« :وقتی نظام
تعرفه گذاری اینترنت اشکال داشته
باشد ،نهتنها مصرفکننده آزار میبیند،
بلکهتولیدکنندگانمحتوایفاخرایرانی
نیز باید شاهد چنین صحنههایی مثل
این عکس باشند که دسترنج آنها در پیادهروها و نقش زمین توزیع
شود .زمانی که دیدن یک فیلم از طریق شبکه ،هزینهای بیش از هزینه
دیویدی کنار خیابانی باشد ،محتوای فاخر در فضای مجازی کشور
رشد نخواهد کرد .عزم ما بر اصالح نظام تعرفه اینترنت جدی است.
امیدوارم همه شرکتهای ارائهکننده خدمات ،همراهی کنند و صرفا نگاه
به منافع کوتاهمدت نداشته باشند .چراکه در بلندمدت بزرگترین منفعت
به خود آنها خواهد رسید .اطمینان دارم مردم نیز در گامهای الزم برای
رسیدن به نقطه مطلوب ما را همراهی خواهند کرد».
بیژن صادق ،مدیرعامل بیمه دانا میگوید این شرکت در چهارشنبه هفته
جاری ( ۱۵شهریورماه) بابت دیه دانشآموزانی که در حادثه واژگونی
اتوبوسدرنزدیکیاستانفارسفوتشدند،مبالغیرابهعنوانعلیالحساب
پرداخت خواهد کرد .این راننده و آن مجموعه خودرویی ،بیش از هفت
سال است که بیمهشده شرکت بیمه دانا هستند .یکی از عوامل این حادثه
خستگی راننده بود .ما بهعنوان شرکت بیمهگر ازنظر بیمههای ثالث و
سرنشین تمامی تعهدات خود را در این مورد انجام خواهیم داد.
آمار پژوهشگاه فضای مجازی کشور نشان میدهد روزانه بیش از سه
میلیونمطلبدرروزهایاخیردراپلیکیشنتلگرامقرارگرفتهاستکهآمار
بازدیدهای این پیامرسان را در روزهایی به دو میلیارد هم رسانده است.
محمد کشتیآرای ،رئیس اتحادیه طال و جواهر تاکید کرد« :افزایش
قیمت طال و سکه در روزهای گذشته بیش از همه تحت تاثیر شرایط
جهانی بوده و برخالف آنچه تصور میشود این افزایش تحت تاثیر
کاهش سود سپرده بانکی نبوده و آینده بازار هم بستگی به بازار
جهانی دارد و قابل پیشبینی نیست».
سید محمد نوابی ،رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان گفت« :حذف برچسب قیمت از روی برخی کاالها که
از ابتدای مهرماه قرار است بهصورت آزمایشی در کاالهای درجه سه که
ت کاالهایی که برچسب
کاالهای اساسی مردم نیستند اجرا شود .اگر قیم 
آنها حذف میشود ،افزایش یابد دولت میتواند با دستور مقام عالی
وزارت این بخشنامه را ملغی کند .آزادسازی قیمت کاالها انجام میشود
ولی رهاسازی نداریم ،چراکه برای این
طرح و حمایت از مصرفکننده سه
قانون وجود دارد .اجرای این طرح از
ابتدای مهرماه بهصورت آزمایشی در
کاالهای درجه سه که کاالهای اساسی
مردم نیستند اجرا خواهد شد که اگر
قیمتهای این کاالها در بازار افزایش
یابد دولت میتواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی
کند .هدف از اجرای این طرح رقابت سالم اقتصادی بین تولیدکنندگان
و رسیدن کاالی ارزان به مصرفکنندگان است».
بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران ،درصد تغییرات شاخص کل قیمت
تولیدکننده در چهارفصل منتهی به فصل بهار سال  ۱۳۹۶نسبت به دوره
مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل  ۷.۵درصد بوده است.
محمد سعید ایزدی ،معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه در
چهار سال گذشته با اقدامات وزارت راه و شهرسازی در دو مسیر
پیشگیری و درمان در بحث ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ،رشد
حاشیهنشینی در کشور منفی شد ،گفت« :نهتنها رشد حاشیهنشینی
متوقفشده بلکه روند مهاجرت معکوس هم آغازشده است .در دولت
یازدهم با انجام مطالعات دقیق در حوزه شناسایی مناطق حاشیهنشین
و سکونتگاههای غیررسمی ضمن تدقیق محدودهها ،میزان جمعیت
این مناطق بررسی و طبق آمار سال  95به جمعیتی بالغبر  11میلیون
در  110شهر کشور رسیده است .در حال حاضر محدوده محالت
اسکان غیررسمی در  110شهر شناسایی -برنامهریزی و مطالعه شده
است .در کل کشور وسعت حاشیهنشینی چیزی حدود  61هزار هکتار
است و  11میلیون نفر در  1100محله در شرایط بد مسکنی و در
سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند».
با اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از ابتدای مردادماه سال
جاری تا پایان هفته ششم ،به بیش از  ۳۱۰هزار نفر از متقاضیان ،وام
پرداخت کرد .از این میزان ،حدود  ۸۰هزار فقره در استانهای محروم
و کم برخوردار پرداختشده و بالغبر  ۲۳۰هزار فقره پرداخت نیز در
سایر استانها و مناطق کشور صورت گرفته است .با از اجرای طرح
در اول مردادماه سال جاری تعداد افراد در صف (ثبتنام در سامانه
وام ازدواج) بالغبر  ۵۰۰هزار نفر بوده است که در پایان هفته ششم
از اجرای طرح ضربتی تعداد  ۲۱۵.۰۰۰نفر از افراد در صف سامانه
کاهشیافته است.

فرهنگ
حسین امیری خامکانی ،رئیس
مجمع نمایندگان استان کرمان بابیان
اینکه هر گردشگر خارجی درآمدی
برابر با  ۳۰بشکه نفت خواهد داشت،
گفت« :یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون
گردشگر در سال  ۲۰۲۰در جهان
خواهیم داشت که اگر بتوانیم یک
درصد از این گردشگران را جذب کنیم رونق اقتصادی بسیار خوبی
حتی باالتر از نفت برای کشور خواهیم داشت .صنعت گردشگری
متاسفانه همراه با سایر صنایع کشور پیش نرفته و حوزه گردشگری
در استان کرمان سهمیه خوبی در اقتصاد نتوانسته است به دست آورد.
صنعت گردشگری میتواند جایگزین سایر صنایع شود ،زیرا این صنعت
ارزان و پاک بوده و مصرف آب آن نیز کم است».
یک خانواده مشهدی در اعتراض به لغو کنسرتها و در حمایت از
موسیقی نواحی ،راهپیمایی  60روزهای را با شعار حقداریم آوازهای
سرزمین مادری را در شهرمان بشنویم ،انجام میدهد .احمد مهرچیان
بهعنوان سرپرست خانواده مشهدی که در اعتراض به لغو کنسرتها و
در حمایت از موسیقی نواحی پیادهروی خود را آغاز کردهاند ،گفت:
«ما یک خانواده مشهدی هستیم که در اعتراض به لغو کنسرتها و
همچنین حمایت از موسیقی نواحی و مقامی کشورمان سیوپنج روز
است سفر با پای پیاده را آغاز کردهایم و در طول این مسیر با اساتید
موسیقی مناطق مختلف کشورمان هم دیدار میکنیم».
سینا سرلک دراینباره در اینستاگرام نوشت« :پخش صدای من در
قسمت نهم شهرزاد بهقدری باعث ناراحتی برای عدهای شد که در
قسمت یازدهم صدا و نام من از این سریال حذف شد ».او در ادامه
ضمن تشکر از حسن فتحی با کنایه از کسانی که باعث حذف او از
سریال شدند هم تشکر کرد.
احمد مازنی ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شوری اسالمی
گفت« :در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ،آمادگی شنیدن
دغدغهها و مشکالت هنرمندان را داریم».
امیر توده روستا ،دبیر هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه گفت« :مراسم
آیین پایانی هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه سهشنبه ۱۴شهریور ساعت
 ۳۰ :۱۹در سالن سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
(خیابان وزرا) برگزار میشود .این مراسم با رونمایی از تندیس جدید
جشن فیلم کوتاه آغاز میشود .این تندیسها به برگزیدگان رشتههای
مختلف در هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه اهدا میشود .در ادامه
مراسم نشان ایسفا هم در این دوره از جشن به امیر نادری اهدا میشود».
غالمرضافرجی،سخنگویشورادربارهمصوباتجلسهی13شهریورماه
گفت« :در این جلسه مقرر شد به مناسبت روز ملی سینما ،حدود 20
روز از  19شهریور تا پایان هفته دفاع مقدس ( 7مهرماه) بهای بلیت
سینماهایسراسرکشورتاپایانهفتهدفاعمقدسبهصورتنیمبهاباشد».

ورزش
مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان در رابطه با برخی از
گالیههای اخیر ملیپوشان درباره تامین نشدن نیازهای تی مملی فوتبال،
گفت« :من بنا ندارم پاسخ کسی را بدهم .همه نیازهای تی مملی فوتبال
برای حضور مقتدرانه در جام جهانی برآورده شده است و مشکلی
برای تامین نیازها وجود ندارد».
در جریان برگزاری دیدارهای ملی انتخابی جام جهانی روسیه 6بازیکن
برتر این مرحله از نگاه مجله فرانسوی اکیپ معرفی شدند که مهدی
طارمی ،ستاره پرسپولیسی تیم ملی ایران هم حضور دارد.
مصطفی شجاعی ،مشاور فنی تیم ملی والیبال درباره اینکه شنیدهشده
برخی از بازیکنان به دلیل اختالف با شما از تیم ملی ،خطخوردهاند،
گفت« :سرسوزنی اختالف وجود نداشته است .اینکه بازیکنی خط
میخورد میگوید اختالف نمیدانم یعنی چه 29-28 .و  30سالگی
در بانوان پا به سن گذاشته عنوان میشود و این به معنای پیر بودن
بازیکن نیست .اینکه یک بازیکن ادعا میکند باید فیکس باشد یا اینکه
وقتی بازی نمیکند ،ناراحت میشود به معنای اختالف من با بازیکنان
نیست .اگر آنها ناراحت میشوند مشکل کادر فنی نیست؛ بنابراین اگر
اختالفی بوده از جانب بازیکنان بوده نه من .تیم ما  2سفر به ویتنام
و فیلیپین داشت و بدون کوچکترین حاشیه به ایران برگشت .من از
همه بازیکنان تشکر کردم و هیچ اختالفی با آنها نداشتم .با توجه به
سیاستهای فدراسیون کارکردم .حتی اگر یک روز یا  10سال باشم،
همان سیاست را دنبال میکنم».
محمد بلوطی ،دبیر پیشین فدراسیون جودو که صبح روز گذشته از
سمت دبیری فدراسیون جودو برکنار شد ،گفت« :با نظر رئیس فدراسیون
قرار شد من بیشتر برای هیئت تهران وقت بگذارم من هم قبول کردم.
من سرپرست هیئت جودو تهران هستم و برای حضور در انتخابات
نیز ثبتنام کردهام ،به همین دلیل با نظر رئیس فدراسیون قرار شد برای
جودو تهران بیشتر وقت بگذارم .سیاحی مرد پرتالشی است و با نظر
درخشان قرار شد ایشان بیشتر در بخش دبیر فدراسیون موثر خواهد بود
و وقت میگذارد .من هم که در هیئت تهران در خدمت هستم .مطمئن
هستم درخشان بهترین تصمیم را میگیرد و اتفاقات خوبی در راه است».
ابراهیم جوادی ،عضو شورای فنی تیمهای ملی کشتی آزاد بابیان
اینکه وزارت ورزش در این مدت چه ُگلی بر سر کشتی زده که حاال
اینچنین با شتاب و جدیت پیگیر ناکامیهاست ،گفت« :در سالهای
گذشته کشتی افتخارات بزرگی همچون قهرمانی ملی پوشان کشتی
آزاد و فرنگی در جهان و مدالآوری در المپیک داشته ،اما وزارت
ورزش در این سالها چه گلی بر
سر فدراسیون کشتی زده است؟
کشتی گیران و مربیان ما که اینهمه
افتخارآفرینی کردند هنوز با مشکالت
فراوانیدستبهگریبانهستندکهحاال
وزارت ورزش باید پاسخگو باشد و
بگوید برای آنها چه کرده است».
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در مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان بیمه سالمت مطرح شد

انتقاد  رییسکمیسیون  اجتماعیمجلساز  انتخابروسایجراح  برایدانشگا هها

سپید :صبح دیروز مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید
سازمان بیمه سالمت ایران با حضور وزیر بهداشت و نمایندگان
مجلس برگزار شد .سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت با اشاره به
همراهی مجلس با وزارت بهداشت برای حل بخشی از مشکالت
این حوزه بیان کرد« :ما قبول داریم که حقوق و منافع ارائه کننده
و دریافت کننده خدمت از یکدیگر جداست .امروز که سازمان
بیمه سالمت از نظر موقعیتی به وزارت بهداشت ملحق شده ،الزم
است که استقالل خود را حفظ کند ،حقوق خریدار خدمت را در
رأس کارهای خود قرار دهد و مستقل از بیمارستانها و دانشگاهها
مدیریت شود ».وی افزود« :با توجه به اینکه ما بهترین نیروی خود
را به بیمه سالمت فرستادیم ،آینده بیمه خوب خواهد بود .در عین
حال باور داریم که منابع بیمهای باید یکجا جمع شوند .البته این
به معنی ادغام بیمهها نیست ،بلکه منابع آنها باید در یک صندوق
قرار گیرند تا قدرت خرید افزایش یابد ».وزیر بهداشت افزود:
«این موضوع به تدریج صورت میگیرد ،نگاه رئیس جمهور به این
موضوع نیز مانند مجلس است .ما امیدواریم که در آینده با وجود
همه گرفتاریها شرایط بهتر شود ».هاشمی با اشاره به تصمیم
رئیس جمهور در ابتدای دولت یازدهم مبنی بر حذف یارانه افراد
پردرآمد ادامه داد« :این تصمیم به دالیلی اجرایی نشد و رفراندوم
گذاشته شد و  ۹۰درصد مردم گفتند که یارانه خود را میخواهند.
این برنامه همزمان با شروع طرح تحول نظام سالمت و بیمه شدن
رایگان مردم بود .در طراحی اولیه قرار بود حدود چهار تا پنج
میلیون نفر از مردم تحت پوشش بیمه رایگان قرار گیرند ،اما رئیس
جمهور تصمیم گرفتند همه کسانی که بیمه نشدهاند تحت پوشش
قرار گیرند ».وی در ادامه تصریح کرد« :علت این تصمیم این بود
که تصور میکردیم منابع الزم از محل حذف یارانهها تأمین میشود،
اما این اتفاق نیفتاد .طرح تحول و بیمه شدن رایگان  ۱۱میلیون
نفر ادامه پیدا کرد؛ این یعنی افراد تحت پوشش هر روز با دریافت
خدمتی هزینه ایجاد میکنند .این روند دلیل رشد  ۴۰۰درصدی
هزینههای بیمه طی چند سال اخیر بوده است .امسال سازمان برنامه
و بودجه برای اولین بار سرانه بیمه را لحاظ کرد .آنچه تا امسال
کسری داشتیم باید جبران شود .اشکال کار این است که نتوانستیم
تصمیم اولیه را عملی کنیم و منابع الزم تأمین شود».

اعمال جراحی غیراورژانس در لیست انتظار قرار گیرند
هاشمی خطاب به طاهر موهبتی رئیس جدید سازمان بیمه سالمت
گفت« :من به آقای موهبتی توصیه کردم یک ردیف برای هزینهها و
یک ردیف برای درآمدها ایجاد کند و هر چه میتوانند از هزینهها
کم و به درآمدها بیفزایند .امیدواریم که بتوانیم عوارض کاالهای
آسیب رسان را نیز به لیست درآمدهای این سازمان بیاوریم .برای
کاهش هزینهها الزم است تمام روسای سازمانهای بیمهگر بدانند
که سقف پرداختی در سال  ۹۶چقدر است؛ به همین دلیل بسیاری
از عملهای جراحی غیر اورژانس باید در لیست انتظار قرار گیرند».
هاشمی با اشاره به تغییرات وزارت بهداشت طی چند هفته اخیر
اظهار کرد « :این تغییرات هدفمند انجام شده است و اساس آن بر
این بود که منابع و مصارف را متعادل کنیم .قرار نیست فقط مدیر
و دستگاه عوض شود .ما دنبال صنعت بیمه بودیم».

لزوم کاهش هزینههای سالمت
طاهرموهبتی رئیس جدید سازمان بیمه سالمت ایران در نخستین
اظهاراتش با اشاره به اصل  ۲۹قانون اساسی مبنی بر تکلیف دولت
برای درمان تمام مردم جامعه ،بیان کرد« :دولت طبق این اصل
مکلف است برای تمام مردم کشور شامل زن ،مرد ،پیر ،جوان،

مسلمان ،نامسلمان و حتی زندانی محکوم به اعدام شرایط درمان
را فراهم کند؛ همانطور که در آیات قرآن بیان شده اگر جان یک
نفر به مخاطره افتد ،جان بشریت به خطر میافتد .طبق سند ۱۴۰۴
ما باید از نظر شاخصهایی همچون سالمت ،از بین بردن فقر و
تبعیض در رتبه نخست منطقه قرار گیریم ».وی همچنین اضافه
کرد« :در احکام برنامه ششم توسعه برای حوزه سالمت و بیمه
شاهد احکامی مترقی هستیم .در اسناد باالدستی نیز آنچه به طور
مشترک و مکرر بیان میشود ،نظام بیمهای است که مأموریت اصلی
آن حفاظت مالی از مردم است .طبق برنامه ششم توسعه مردم باید
تنها  ۲۵درصد از جیب خود برای دریافت خدمات حوزه سالمت
بپردازد .الزامات رسیدن به این نتیجه عالوه بر کنترل هزینهها ،نظام
ارجاع ،پزشک خانواده ،خرید راهبردی خدمات ،تجمیع منابع ،ایجاد
منابع پایدار و داشتن خریداری واحد است».
سهم  ۲۵درصدی بیمهها در تأمین منابع طرح تحول نظام سالمت
رئیس سازمان بیمه سالمت ایران با اشاره به سهم  ۲۵درصدی
بیمهها در تأمین منابع مالی طرح تحول نظام سالمت ،ادامه داد:
«کمکهایی که تا کنون به بیمهها شده ،تاخیرهای گذشته را جبران
میکند .در سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری برای حوزه
سالمت ،باید سهم این حوزه از بودجه عمومی طوری تنظیم شود
که از این نظر سرآمد منطقه باشیم».

وی با تاکید بر ضروری بودن تأمین منابع مالی حوزه سالمت
از منبعی پایدار افزود« :این منطقی نیست که سالمت مردم را به
منابعی مشروط وابسته کنیم که ذات خود این منابع نیز مشروط
باشد .همچنین این موضوع که درمان ،پیشگیری و حیات مردم
به دلیل کاستیها و مدیریت ناصحیح منابع به خطر افتد ،پذیرفته
نیست ».موهبتی با بیان اینکه نمیشود به بهانه اشکال در دو یا
سه بخش تمام اقدامات انجام شده در حوزه سالمت را زیر سؤال
برد ،گفت« :اشکاالتی در این حوزه وجود دارد ،اما باید کار را
با قدرت ادامه داد و هیچ راهی به جز آن نیست .من معتقدم که
موضوع سالمت باید دغدغه اول حاکمیت باشد .در این دوره از
فعالیت وزارت بهداشت بیشترین قانونگذاریها در حوزه سالمت
انجام شد.
از نمایندگان مجلس درخواست میکنم که این نگاه ادامه
داشته باشد .زمانی رضایت  ۸۰درصدی مردم از طرح تحول
نظام سالمت پایدار میماند که نمایندگان نیز به حمایت خود
ادامه دهند ».وی در حاشیه این مراسم با اشاره به اولویت نظام
ارجاع در برنامههای وزارت بهداشت بیانکرد« :طبق برنامه ششم
توسعه ،نظام ارجاع تا پایان سال دوم این برنامه باید عملیاتی
شود .ما در سطح دوم خدمات حوزه سالمت فاقد ساختار بودیم.
نمیتوانیم فرمولی را در کشور اجرا کنیم که محصول ذاتی آن
نگرانی مردم است .حتم ًا باید زیرساختهای الزم فراهم شود.
بیمه سالمت نیز به عنوان بازوی وزارت بهداشت به محقق
شدن این موضوع کمک میکند ».رئیس سازمان بیمه سالمت
با تاکید بر ضرورت تغییر رفتار مردم و پذیرفتن فرهنگ نظام
ارجاع ادامه داد« :تدوین راهنماهای بالینی در کنار نظام ارجاع
و پزشک خانواده به کاهش هزینههای ما کمک میکند .ما در
اولین حرکت باید هزینههای خود را کاهش دهیم؛ چرا که در
حال حاضر کشور را گران اداره میکنیم».
نظام ارجاع راهکار حل مشکالت سالمت
محمدجواد کبیر رئیس سابق سازمان بیمه سالمت نیز در این
مراسم با اشاره به اولویت وزارت بهداشت در دولت دوازدهم
در زمینه برقراری نظام ارجاع و پزشک خانواده ،گفت« :این
برنامهها شاکله برون رفت ما از مشکالت حوزه سالمت است.
تا زمانیکه بین ارائه کنندگان و گیرندگان خدمت ،کنترل تقاضا
صورت نگیرد و نظام ارجاع ایجاد نشود ،نمیتوانیم تصویر
درستی از یک نظام سالمت قابل قبول داشته باشیم ».وی همچنین
به مأموریت سازمان بیمه سالمت در خصوص حفاظت مالی
و دسترسی عادالنه به خدمات سالمت اشاره کرد و افزود:
«سازمان بیمه سالمت در سال  ۶۵که انقالب اول این سازمان
نامیده میشود ،هویتی نداشت؛ اما در انقالب دوم این سازمان
یعنی سال  ۱۳۸۴که با آغاز برنامه پزشک خانواده همزمان شده
بود ،بیمه سالمت نیز نقش محوری خود را شروع کرد .در سال
 ۱۳۹۱بیمه سالمت که بیمه خدمات درمانی نامیده میشد به
نام فعلیاش تغییر کرد .در سال  ۹۳نیز که به نام انقالب سوم
از آن یاد میشود ،این سازمان نقش محوریتری همزمان با

اجرای طرح تحول نظام سالمت به خود میگیرد ».وی افزود:
«طرح تحول موهبتی بزرگ برای کشور بود .اگرچه چالشها
و مشکالت زیادی داشت .از  ۱۴اردیبهشت ماه سال  ۹۴که
مسئولیت مدیرعاملی این سازمان را بر عهده گرفتم ،در آن

زمان کار بسیار سخت بود و منابع و مصارف با یکدیگر تناسب
نداشتند .این موضوع بزرگترین چالش سازمان بود .در سال
 ،۹۲چهارهزار میلیارد تومان هزینه داشتیم که این هزینهها
در انتهای سال  ۹۵به  ۱۶هزار میلیارد تومان رسید .منابع این
سازمان در سال  ۹۲و  ۹۳حدود  ۶۹درصد ۹۳ ،و  ۹۴حدود
 ۱۲درصد و در سالهای  ۹۴و  ۹۵حدود  ۱۲درصد رشد داشته
است .یعنی در مجموع اعتبارات بیمه سالمت در این سه سال
تنها  ۹۰درصد رشد داشته است .با توجه به این موضوع و
همچنین افزایش هزینهها این سازمان نمیتوانست پاسخگویی
مناسبی داشته باشد ».کبیر همچنین اضافه کرد« :ما در سال ۹۳
نتوانستیم  ۱۴۱۰میلیارد تومان از مطالبات مؤسسات را بپردازیم.
این عدد در سالهای بعد به  ۵۷۰۰میلیارد تومان رسید .اگر
تدبیر آقای روحانی ،هیات دولت ،پیگیریهای وزارت تعاون و
بهداشت و همچنین آقای جهانگیری نبود ،نمیتوانستیم پیشنهاد
 ۵۰۰۰میلیارد تومانی خود را به مجلس ببریم ».رئیس سابق
سازمان بیمه سالمت با اشاره به همراهی مجلس و افزایش
رقم پیشنهادی بیمه سالمت به  ۸۰۰۰میلیارد تومان ادامه داد:
«این رقم که در تاریخ بیمه میتوان از آن به عنوان رنسانس یاد
کرد ،توانست در سال  ۹۵مرهمی بر مشکالت ما باشد .یکی از
مواردی که باید به آن توجه میشد ،نظام اطالعات معتبر بود.
به همین دلیل تالش کردیم که از طریق سامانه امید و شرکای
کاری نظام ثبت بیمهها را اصالح کنیم ».کبیر با تاکید بر اینکه
سازمان بیمه سالمت تولیتی است و مسئولیت حفاظت از
گروههای آسیبپذیر و محروم جامعه را بر عهده دارد ،افزود:
«شالوده اجرای نظام ارجاع ،تقویت نظام بیمهای است .ما با
ادغام سازمان بیمه سالمت در وزارت بهداشت باید به سمت
تجمیع منابع برویم .این موضوع پیشنیاز خرید راهبردی است.
اگر خرید راهبردی انجام نشود ،بیمهها نیز نمیتوانند نقش
خود را به عنوان خریدار خدمت به درستی انجام دهند .ما به
بازنگری جدی بین منابع و مصارف بیمه سالمت نیاز داریم».
لزوم تغییر ترکیب شورای عالی بیمه

در ادامه علی نوبخت ،رئیس کمیسیون بهداشت مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه در سال  73که بیمه سالمت
تأسیس شد شورای عالی بیمه دستورالعملی را در آن زمان با
توجه به مقتضیات آن موقع تدوین کرده بود ،گفت« :اکنون
باید با توجه به شرایط ،ترکیب عوض شود تا کارها با سرعت
بیشتری ادامه پیدا کند ».وی اضافه کرد« :جایگاه سالمت که
نقطه استراتژیک این حوزه محسوب میشود باید به درستی
کارهایش انجام و از منابع پایدار استفاده بهینه شود ».نماینده
مردم تهران در مجلس با بیان اینکه برنامه ششم توسعه و تغییر
نگرش در سیاستهای وزارت بهداشت و کمیسیون ذیربط
یکی از برنامههای مهم مجلس بوده است ،بیانکرد« :تأمین
سالمت آحاد مردم همراه با جهتگیری انقالب اسالمی و
فرمایشات رهبری مبنی بر سالم بودن فرد ،همچنین بسترسازی
از ضرورتهای تأمین توسعه پایدار کشور است ».وی ادامه داد:

«بیمه سالمت در یک برهه تاریخی قرار گرفته و خوشبختانه
ما در مجلس از لحاظ قانون هیچ کمبودی نداریم و فرمایشات
رهبری را در ابالغ سیاستهای حوزه سالمت به دقت انجام
میدهیم ».وی با بیان اینکه تأمین سالمت مردم بسیار سنگین
است گفت« :در برخی از کشورهای مدعی حقوق بشر  ،برای
برخی عملهای جراحی و حتی پیوند اعضاء به خاطر گران
بودن هزینهها بیماران را رها میکنند ،اما ایران با منابع محدود
کارهای خیرخواهانه خوبی را به خصوص در بخش پیوند
اعضا که هزینه بر است ،انجام داده است ».نوبخت اضافه کرد:
«از مسئوالن و سازمانهای ذیربط میخواهم در این امر خیر
به ما کمک کنند زیرا این کار هم اکنون با منابع مالی محدود
انجام میشود».
جراح نباید رئیس دانشگاه شود
در ادامه عبدالرضا عزیزی ،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
با بیان اینکه وزیر در دولت یازدهم  ،دولت و مجلس را نسبت
به سالمت مردم حساس کرد و موفقیتهای خوبی هم بدست
آورد ،گفت« :هم مجلس و هم دولت پذیرفت تا در حوزه
بهداشت و پیشگیری ،هزینه کنند و یک در صد ارزش افزوده
و  ١٠درصد هدفمندسازی یارانهها در این حوزه هزینه شود».

وی ادامه داد« :قبل از طرح تحول کسانی به ما مراجعه میکردند
که پول عمل جراحی نداشتند و بعد از طرح تحول که مجلس
دولت را مکلف کرد برای روستاییان  ٩٧درصد هزینه تخفیف
و برای شهریها  ٩٤درصد تخفیف ارائه دهد  ،خوشحالیم که
شرمنده مردم بویژه مردم مستضعف نیستیم و درباره تهیه داروهای
تخصصی هم شرمنده نشدیم .با رایگان شدن خدمات  ،تعداد
مراجعه کنندگان زیاد شد ».رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه به  11میلیون تن و نظام
ارجاع سالمت را دو اقدام خوب در دوره مدیریت محمدجواد
کبیر مدیرعامل قبل سازمان بیمه سالمت برشمرد و گفت« :تحت
پوشش قرار دادن بیمهای  11میلیون نفر با توجه به دغدغه رهبری
به حوزه حاشیه نشینی و آسیبهای اجتماعی ،در سال  94اقدام
بسیار خوبی بود هرچند هنوز  ٧درصد مردم بیمه نیستند ».وی
ادامه داد« :در طول درمان بیماری سرطانی یک آمپول  ٢میلیون
تومان است که اینجاست تجمیع بیمهها اهمیت پیدا میکند و
کارگران باید بدانند که هیچ یک از اموال آنان در سازمان تأمین
اجتماعی به وزارت بهداشت نمیآید».
عزیزی تجمیع بیمهها را به نفع همه دانست و افزود« :با طرح
تحول سالمت از رتبه  ١٩٠به  ١٥٣رسیدیم و در برنامه ششم
دولت را مکلف کردیم  ٢٥درصد هزینه سالمت را مردم پرداخت
کنند که برای محقق شدن این امر باید بدنبال منابع پایدار باشیم».
وی اضافه کرد« :باوجود درخواست رئیس جمهور چرا برای پولی
که متعلق به کارگر است صندوقی تشکیل نشده است؛ همه ما
پیشگیری را بر درمان مقدم می دانیم اما پیشگیری نکردیم و از
 ٤٠میلیون بیمه شده تست نگرفتیم تا ببینیم مشکلی دارند یا نه».
عزیزی ادامه داد« :متاسفانه دیابت در جامعه ما بعد از  ٥سال
شناخته میشود و اگر بیماری دیابت یک فرد به موقع تشخیص
داده نشود و به چشم او آسیب بزند ،ما مقصر هستیم ».عزیزی
مشکل دوره پیشین سازمان بیمه سالمت را دریافت هشت هزار
میلیارد تومان اوراق مشارکت بانک ملت عنوان کرد و گفت:
«این بیمه با سود آن  ١٠هزار میلیارد تومان بدهکار میشود».
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس حضور همه نمایندگان از همه
فراکسیونها در این مراسم معارفه را نشان دهنده رضایت از
معاونت پارلمانی وزارت بهداشت که مدیرعامل فعلی سازمان بیمه
سالمت است ،دانست و گفت« :کار خوب وزیر این است که در
صدر بیمه سالمت یک غیرپزشک قرار داد؛ در کشورهای دیگر
حتی وزیر را یک غیرپزشک میگذارند اما اینجا یک جراح را به
سمت رئیس دانشگاه منصوب میکنند که از  8صبح تا ساعت ٢
کار جراحی دارد و بعد از آن هم دیگر نای نشستن روی صندلی
ریاست خود را ندارد ».وی افزود« :به وزیر گفتم روسای دانشگاه
پزشکی را غیرهیات علمی و حتی از دندانپزشکان ،داروسازان
و پزشکان عمومی انتخاب کند و این موضوع را هم در مجلس
و هم در شورای عالی نظام پزشکی پیگیری خواهم کرد ».وی
افزود« :وقتی به رییس دانشگاه زنگ میزنیم میگوید در اتاق
عمل است و اینجا مردم هستند که ضرر میکنند».
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عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران

سهمخواهی دولت از گردش مالی

داروخانهها باید محدود شود

فارس :مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت« :توقع
از دولت دوازدهم این است که یک بار برای همیشه در خصوص
تصدیگری دولت در اداره داروخانهها ،تعیین تکلیف کند ».حمید
خیری اظهار داشت« :همه سیاستهای حوزه سالمت باید بهگونهای
تنظیم شود که مبتنی بر منافع ملی کشور باشد و در این میان نباید
نگاههای جناحی یا صنفی غالب شود».
خیری ادامه داد« :وزارت بهداشت باید به دور از مباحث حاشیهای
و رقابتهای درونی گروههای پزشکی و پیراپزشکی ،نسبت به تشریح
جایگاه داروسازان در نظام سالمت اهتمام ورزیده و تجربه جهانی
در این خصوص را مدنظر قرار دهد ».وی تأکید کرد« :در همه جای
دنیا ،برای پیشبرد بسیاری از اهداف حوزه سالمت اعم از پیشگیری
تا درمان ،اقدامات الزم برای توسعه نقش داروسازان در نظر گرفته
شده است ولی متأسفانه در کشور ما ،داروسازان نهتنها از اهرمهای
حمایتی بیبهره هستند ،بلکه فضای الزم برای ارائه خدمات ایشان
نیز هر روز تنگتر میشود».
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به ضرورت
محدودسازی سهم خواهی دولت از گردش مالی داروخانهها اضافه
کرد« :توقع از دولت دوازدهم این است که یک بار برای همیشه
در خصوص بحث تصدیگری دولت در اداره داروخانهها ،تعیین
تکلیف کند و ریلگذاری الزم برای کاهش داروخانههای دولتی و
هاللاحمر را جامعه عمل بپوشاند و به این صورت زمینهسازی
الزم جهت تقویت بخش خصوصی را به معنای واقعی کلمه جزء
دستور کار خود قرار دهد ».وی تصریح کرد« :داروخانه باید هویت
مستقل از دولت داشته باشند و خود را زیر چتر رانت دولتی پنهان
نکنند ،البته این موضوع،ناقض ضرورت نظارت دولت بر عملکرد
حوزههای مختلف دارو اعم از داروخانه نیست».
خیری افزود« :اگر دولت ،دغدغه خاطری بابت اشتغالزایی
داروسازان جوان دارد ،باید نسبت به میزان تصدیگری خود در
حوزه داروخانهها تجدیدنظر کند و اجازه دهد داروخانههای بخش
خصوصی ،سهم بیشتری از بازار دارویی کشور داشته باشند ».به گفته
خیری ،درحال حاضر نزدیک به  50درصد گردش مالی داروخانههای
کشور ،نزد داروخانههای دولتی و هاللاحمر اتفاق میافتد و این در
شرایطی است که برخی داروخانههای محلی به مرز ورشکستگی
نزدیک شدهاند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران اضافه کرد« :باید
به دور از تنگنظری و در فضای کام ً
ال عادالنه و آیندهنگرانه،
شرایط مطلوب و ایده آل برای فعالیت داروسازان تعریف و ترسیم
شود و در این خصوص نظام بهداشت و درمان کشور نیازمند
یک بازنگری کلی در نوع نگرش خود است ».خیری با اشاره
به ضرورت بهکارگیری داروسازان در بیمارستانها اظهار داشت:
«بهازای هر  60تخت بیمارستانی باید یک داروساز در بیمارستان
حاضر باشد ولی متأسفانه غفلت نظام بهداشت و درمان کشور از
نقش داروسازان بیمارستانی موجب تحمیل هزینه بیشتر به بیماران
و همچنین اقتصاد بیمارستان شده است و این موضوعی است که
مطالعات جهانی نیز بر صحت آن تأکید دارد».
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران در پایان گفت« :متأسفانه
برخی افراد منافع ملی را تنها در مسیر منافع خود تعریف و ترسیم
کردهاند و نظام بهداشت و درمان را یک فضای تک ظرفیتی میبینند،
این در حالی است که مروری بر تجربه نظامهای درمانی توسعهیافته،
نشان میدهد تنها و تنها با مشارکت حداکثری داروسازان ،این کشورها
به نتایج بهینه دست پیدا کردهاند».

4

رئیس سازمان غذا و دارو در گردهمایی مدیران عامل شرکتهای داروسازی:

مشکل امروز صنعت داروسازی ماحصل سیاستهای غلط گذشته است
سپید :گردهمایی مدیران عامل شرکتهای
داروسازی با هدف حل مشکالت صنعت ،با
حضور علی نوبخت ،رئیس کمیسیون بهداشت
مجلس ،سعید نمکی معاون توسعه امور اجتماعی
و عمومی سازمان مديريت و برنامهريزی كشور،
غالمرضا اصغری رئیس سازمان غذاو دارو و اعضای
هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای
انسانی ایران صبح دیروز در سازمان برنامه و بودجه
کشور برگزار شد.
آواربرداری از صنعت داروسازی در
دولت یازدهم
غالمرضا اصغری رئیس سازمان غذا و دارو در
گردهمایی مدیران عامل شرکتهای داروسازی،
اظهار داشت« :دولت تدبیر و امید در طول  4سال
فعالیت خود از خرابیهای این صنعت ،آواربرداری
کرد ».به گزارش سپید به نقل از روابط عمومی
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ،اصغری
گفت« :همه میدانیم که تخریب برخالف ساختن،
چقدر آسان است .مشکل رکود و نقدینگی که این
روزها صنعت داروسازی ،گرفتار آن است ناشی
از سیاستهای غلط گذشته است ».وی با اشاره
به اجرای طرح تحول سالمت به عنوان یکی از
مهمترین اقدامات دولت ،بیان کرد« :برای اولین
بار بود که دولتی سالمت را مورد توجه قرار داد.
متاسفانه شاهد بودیم که به دلیل بد عمل کردن دولت
قبل و بیتوجهی به نظام سالمت ،چه آسیبهای
جبران ناپذیری بر شبکه درمانی کشور وارد شد».
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد« :امروز در
شرایطی قرار داریم که همه باید به هم کمک
کنیم .در حال حاضر یکی از دغدغههای مهم در
چرخه دارو ،پرداخت مطالباتی است که با تاخیر
انجام میشود و ما نیز تالش میکنیم ،مشکل پرداخت
مطالبات آنها را از طریق سازمانهای مرتبط بر طرف
کنیم ».اصغری عنوان کرد« :انجام این مشکل به
مدد همکاریهای فرابخشی و بینبخشی بهویژه
سازمانهای بیمهگر ،بانک مرکزی ،سازمان مدیریت
و وزارت بهداشت است که به رفع زود هنگام آنها
بسیار امیدواریم».
علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت مجلس
هم در جلسه امروز مدیران شرکتهای دارویی با
معاون سازمان برنامه و بودجه آمادگی خود را برای
حل مشکالت فعلی صنعت داروسازی اعالم کرد.
وضعیت امروز صنعت داروسازی ناشی از
سیاستهای غلط وزارت بهداشت است
عباس کبریاییزاده ،رئیس سندیکای صاحبان
صنایع داروهای انسانی ایران نیز در گردهمایی
مدیران شرکتهای دارویی گفت« :حل معضل

نقدینگی خواسته همه فعاالن صنعت داروسازی
است و وضعیت امروز صنعت نتیجه سیاستهای
غلط نهادهای تصمیمگیر است ».کبریاییزاده با ابراز
امیدواری از ثمربخش بودن این گردهمایی بیان
کرد« :اعتراف میکنم در طول مدت فعالیت چند
سالهام در صنعت داروسازی ،صنعت داروسازی
را تا این اندازه مستاصل ندیده بودم .متاسفانه
وضعیتی که امروز صنعت داروسازی گرفتار آن
شده است ،با هیچ منطقی قابل تحلیل نیست».
به اعتقاد رئیس سندیکای صاحبان صنایع
داروهای انسانی ایران ،وضعیت امروز صنعت
داروسازی ناشی از سیاستهای غلط سازمانهای
تصمیمگیر ،ازجمله وزارت بهداشت است .وی
در همین راستا تاکید کرد« :دولت با اشتباهات
بزرگ خود باعث شد تا یکی از کلیدیترین صنایع
تولیدی رو به رکود رود و تحقیق و توسعه در
این حوزه کاهش پیدا کند .البته در حال حاضر
قیمت تمام شده داروهای تولیدی بسیار باالست
در حالی که هزینه مالی قابل قبول صنعت 2 ،الی
 3درصد بوده است ،اما در حال حاضر هزینه مالی
برخی شرکتها به باالی  30درصد رسیده است».

کبریاییزاده افزود« :آنچه که در طول این سالها
در صنعت داروسازی اتفاق افتاده است ،نتیجه
عدم مدیریت صحیح منابع در وزارت بهداشت
است .از اینرو امروز با صنعتی مواجه هستیم که
مبلغ هنگفتی از دولت طلب دارد .دولتی که در
دریافت مطالبات خود نظیر مالیات و عوارض
هیچ اغماضی ندارد .با این حال ،همین دولت
انتظار دارد شرکتهای دارویی ،دارو تولید و
پخش کنند؛ آن وقت هر زمان که ممکن بود
پولشان را بگیرند».
وی در پایان گفت« :خوشبختانه طی
صحبتهایی که با رئیس سازمان غذا و دارو
صورت گرفته ،شاهد همکاری و همراهی ایشان
در حل مشکالت صنعت باشیم .درحال حاضر
نزدیک به  700قلم داروی زیانده در فهرست
داروهای رسمی وجود دارد که در این زمینه رئیس
سازمان غذا و دارو ،قول بازنگری در این زمینه
را دادهاند ،اما مجدد تاکید میکنم درخواست
اصلی همه ما که امروز اینجا جمع شدهایم ،حل
معضل نقدینگی و تسریع در پرداخت مطالبات
شرکتهای پخش است».

محمود نجفیعرب رئیس کمیسیون اقتصاد
سالمت اتاق تهران نیز در جلسه مدیران شرکتهای
دارویی با معاون سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان
اینکه توسعه و بازسازی در صنعت داروسازی
متوقف شده است ،گفت« :دولت باید قوانین
موجود را در راستای تسهیل بازسازی و نوسازی
و اجرای طرحهای توسعهای در صنعت دارو
اصالح کند ».نجفیعرب افزود« :سوال ما این
است که چرا کمیسیون قیمتگذاری دارو ماههاست
تعطیل شده و متاسفانه صنعت دارو گرفتار نحوه
قیمتگذاری است».
گفتنی است در پایان این جلسه مقرر شد
با تشکیل کمیتهای ویژه از نمایندگان سندیکای
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ،انجمن
شرکتهای صنعت پخش و همچنین سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان غذا و
دارو بر نحوه پرداخت مطالبات و تزریق آن مستقیما
به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،نظارت جدی
صورت بگیرد .همچنین بخشی از مطالبات تا پایان
شهریورماه پرداخت شود و گزارش تفصیلی این
نشست به زودی منتشر میگردد.

ضرورت اعمال تغییر نرخ ارز در قیمتگذاری دارو
فانا :عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو گفت« :قیمت تمامشده
داروهای وارداتی حدود  95درصد متأثر از قیمت ارز است و طبق قانون
چنانچه نرخ ارز بیش از 5درصد تغییر کند ،باید در قیمتگذاری این
اقالم تجدیدنظر شود؛ با این وجود هنوز هیچگونه تغییری در قیمت
داروهای وارداتی اعمال نشده و هرگونه تغییر خودسرانه قیمت مصداق
گرانفروشی است».
احمد آتشهوش افزود« :عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو
درباره افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت داروهای وارداتی ،گفت :در
حوزه داروهای وارداتی که قیمت تمامشده آنها تا حد زیادی متأثر از
نرخ ارز است ،هیچگونه افزایش قیمتی اعمال نشده و چنانچه برخی به

شناسایی ۳۵هزار مبتال به ایدز در کشور
مهر :رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت ،گفت« :تا اول فروردین امسال  ۳۴هزار و  ۹۴۹بیمار مبتال به ایدز در کشور شناسایی شدند ».پروین
افسرکازرونی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبهشب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه آمار رسمی مبتالیان به ایدز در کشورمان هر سه تا ۶
ماه اعالم میشود ،افزود ۶۶« :و سهدهم درصد انتقال ویروس ایدز از طریق اعتیاد تزریقی ۱۹ ،و سهدهم درصد از طریق ارتباط جنسی و یک و نیم درصد
از طریق انتقال مادر به کودک است ».وی با بیان اینکه تخمین موارد مبتال در کشورها بهوسیله ابزار و نرمافزار بینالمللی محاسبه میشود ،گفت« :اطالعات
وضعیت تشخیص و درمان و همچنین مطالعاتی که در گروهها و جمعیتهای کلیدی در این زمینه انجام میشود به نرمافزار داده و بر اساس آن تخمین
زده میشود ».افسرکازرونی با اشاره به اینکه تخمین کلی تعداد مبتالیان به ایدز در کشور ما در مقایسه با سالهای گذشته روبه کاهش است ،افزود« :سال
گذشته حدود  ۷۵هزار مورد مبتالی زنده و امسال حدود  ۶۶هزار مورد مبتال تخمین زده شد و این کاهش به علت اجرای برنامههای ارتقای مراقبت و
درمان مبتالیان و ثبت اطالعات دقیق و معیارهای افراد تحت مراقبت و درمان و راهکارهای پیشگیری
از انتقال بیماری از مادر به کودک بوده است ».وی با اشاره به اینکه آمار رسمی بیماران مبتال به ایدز
در کشور حدود  ۲۶هزار نفر هستند ،ادامه داد« :بنابراین حدود  ۴۰درصد موارد مبتال تشخیص داده
شدند و  ۶۶درصد مبتالیان از وضعیت خودآگاه نیستند که موضوع مهمی است ».رئیس اداره کنترل
ایدز وزارت بهداشت ،اضافه کرد« :بر اساس آمار ثبت شده بیش از  ۹هزار و  ۸۰۰نفر از مبتالیان
به ایدز فوت شدند ».افسرکازرونی با بیان اینکه موارد جدید مبتالیان به ایدز نشان میدهد اعتیاد
تزریقی روبه کاهش و موارد انتقال از طریق جنسی روبه افزایش است ،گفت« :پارسال بیماری ایدز
در موارد جدید ۴۱ ،درصد از طریق جنسی و  ۳۹درصد از طریق اعتیاد تزریقی منتقل شده است».

بهانه افزایش نرخ ارز ،اقدام به افزایش قیمت دارو کنند ،متخلف محسوب
میشوند و باید با آنها برخورد شود».
آتشهوش با اشاره به افزایش حدود  17درصدی قیمت یورو نسبت به
زمان تعیین قیمت اقالم داروهای وارداتی ،اظهار کرد« :بنا بر ضوابط اگر نرخ
ارز بیش از  5درصد تغییر کند ،سازمان غذا و دارو باید در قیمتگذاری
داروهای وارداتی تجدیدنظر کند بااینوجود در شرایط فعلی هنوز هیچ
افزایشی در هیچیک از اقالم دارویی وارداتی اعمال نکرده است ».وی
تصریح کرد« :این عدمتغییر قیمت موجب زیان واردکنندگان دارو شده
و اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در مکاتبه که با سازمان غذا درخواست
کرده است که با توجه به تغییر نرخ برابری ارزهای مطرح بهویژه یورو ،در

قیمتگذاری داروهای وارداتی تجدیدنظر کند اما هنوز اتفاقی در این حوزه
رخ نداده و واردکنندگان نیز تغییری در قیمت داروهای وارداتی نداشتهاند».
به گفته آتشهوش ،در دوره ریاست قبلی سازمان غذا و دارو ،اظهار
شده بود که مجوز تغییر قیمت دارو از وزیر بهداشت گرفته شده ،اما
با تغییراتی که در این حوزه رخ داد ،در قیمت داروها تجدیدنظر
نشد .بر همین اساس ،دوباره از رئیس جدید سازمان غذا و دارو نیز
درخواست شده است این مساله را پیگیری کند .وی با تاکید بر اینکه
رسم ًا هیچگونه افزایش قیمتی در مورد داروهای وارداتی انجام نشده
است ،هرگونه تغییر قیمت در مورد این داروها را تخلف دانست که
باید با آن برخورد قانونی شود.

اختالل در سیستم دارویی با راهاندازی داروخانههای گیاهی
فارس :رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به اینکه راهاندازی داروخانههای گیاهی سیستم دارویی را دچار اختالل میکند ،گفت« :هیچ ضرورتی
برای راهاندازی داروخانه مستقل تحت عنوان داروخانه گیاهی وجود ندارد ».حمید خویی در ارتباط با راهاندازی داروخانههای طب سنتی اظهار داشت:
«اگر منظور از راهاندازی داروخانه گیاهی داروهای گیاهی بستهبندی شده باشد ،که در حال حاضر نیز داروخانهها آن را به مردم ارائه میدهند و همکاران
داروساز ما از سالمت کافی برای مشاوره دارویی در این زمینه برخوردار هستند».
وی افزود« :ولی اگر منظور از طب سنتی ،شیوههای درمانی طب سنتی است و اشکال دارویی در مفاهیم دمکرده و ...مدنظر قرار باشد ،این موارد در
خود مراکز طب سنتی قابل ارائه است و اینکه بخواهیم داروخانهای جداگانه برای ارائه داروهای گیاهی داشته باشیم ،سیستم دارویی را دچار اختالل خواهد
کرد ».رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به اینکه برخی مخالفت با تأسیس داروخانه گیاهی را مخالفت با طب سنتی قلمداد میکنند ،گفت« :باید توجه
داشت که طب سنتی بهویژه از نوع ایرانی ـ اسالمی دارای ارزشهای بسیاری بوده که متأسفانه امروزه برخی با شارالتانبازی تالش میکنند وجهه این طب
را مخدوش سازند ».خویی با بیان اینکه طب سنتی در کشور ما هنوز استاندارد نشده است ،گفت:
«این موضوع برای شیادان عرصههای خوبی را ایجاد کرده و برخی با دعانویسی و برخی با رمل
و اسطرالب تالش میکنند مردم را فریب دهند ،در حالی که ما میراث غنی از طب سنتی ایرانی ـ
اسالمی داریم و اگر استانداردسازی شود و در قالب علمی ارائه باشد ،حرفهای زیادی برای زدن
داریم ».رئیس انجمن داروسازان تهران تأکید کرد« :در دو سال اخیر موضوع تأسیس داروخانههای
گیاهی مطرح شده که این موضوع الزام ًا مرتبط با طب سنتی نیست و باید توجه داشت که هیچ
ضرورتی برای راهاندازی داروخانه مستقل تحت عنوان داروخانه گیاهی وجود ندارد».
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قائم مقام وزیربهداشت:

هفـت میلیـون ایـرانـی  ۲دفتـرچـه بیمـه دارنـد
عامل در این حوزه نیز خود مردم هستند».

ایسنا :قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به کاهش هزینههای پرداختی از
جیب مردم بابت هزینههای سالمت در قالب طرح تحول نظام سالمت ،در
عین حال با تاکید بر اینکه روند پوشش بیمهای در سازمان بیمه سالمت
ایرانیان همچنان ادامه دارد ،از افراد فاقد پوشش بیم ه درمان خواست که
به دفاتر این سازمان مراجعه کنند .ایرج حریرچی در نشست خبری ،به
یکی از دستاوردهای طرح تحول سالمت اشاره و اظهار کرد« :بیش از
 ۲۰سال پرداخت از جیب مردم در حوزه سالمت بیش از  ۵۰درصد
بوده است .اگر سال  ۹۱را مالک قرار دهیم ،مردم به میزان  54/8درصد
هزینههای سالمت را از جیبشان پرداخت میکردند .این عدد در سال
 ۹۴به  38/1درصد رسیده که دستاورد بزرگی است؛ چرا که این کاهش
 16/7درصدی باعث شده تا در سال  ۹۴نسبت به دوره مشابه قبل از طرح
تحول ،مردم  ۱۷هزار میلیارد تومان کمتر در حوزه سالمت هزینه کنند».
حریرچی ادامه داد« :اهمیت این موضوع وقتی مشخص میشود که بدانیم
کل یارانههایی که در کشور به مردم پرداخت میشود  ۴۰هزار میلیارد
تومان است .این درحالیست که طرح تحول نظام سالمت حدود  ۴۰درصد
پرداخت یارانههای نقدی از مردم حفاظت مالی به عمل آورده است».
روند پوشش بیمهای در بیمه سالمت ایرانیان ادامه دارد
حریرچی با اشاره به تحت پوشش بیمه قرار دادن  ۱۱میلیون نفر از
افراد فاقد بیمه در قالب طرح تحول نظام سالمت گفت« :اخیرا آقای وزیر
رفاه اشاره کردند که هفت درصد از مردم تحت پوشش بیمه قرار ندارند
که البته این موضوع عللی چون وجود مشکالت در برخورداری از کارت
ملی یا شناسنامه ،کم اطالعی ،عدم نیاز و  ...را دارد .اما نکته مهم این
است که میزان پوشش بیمهای ما از متوسط  81/5درصد در قبل از آغاز
طرح تحول به باالی  ۹۳درصد رسیده است .به طوریکه اکنون میتوانیم
اعالم کنیم ،هیچ ایرانی نیست که به ما مراجعه کند اما تحت پوشش بیمه
قرار نگیرد .بنابراین روند پوشش بیمه در بیمه سالمت ایرانیان همچنان
ادامه دارد و مردم میتوانند به این سازمان مراجعه کنند ».حریرچی با
بیان اینکه میزان پوشش بیمهای در روستاها  96/7درصد و در شهرها
 91/7درصد است ،ادامه داد« :باید توجه کرد که از نظر پوشش بیمهای
در پنجکها و دهکهای مختلف تفاوت چندانی وجود ندارد .به طوریکه
 ۲۰درصد فقیر جامعه با  ۱۰درصد ثروتمند از نظر پوشش بیمهای فرق
قابل توجهی ندارند .در عین حال پنجک سوم جامعه یعنی اقشار متوسط
شهری که کار غیررسمی دارند ،به میزان  91/9درصد تحت پوشش بیمه
هستند ».سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در زمینه پوشش بیمه
تکمیلی تفاوتهای قابل توجهی میان مردم و اقشار مختلف وجود دارد،
گفت« :پوشش بیمههای تکمیلی در کشور  20/4درصد است .بر این
اساس  5/7درصد روستانشینان و  25/7درصد شهرنشینان دارای بیمه
تکمیلی هستند .همچنین پنجک اول جامعه یعنی فقرا به میزان  5/5درصد
و پنجکهای بعدی به ترتیب  ۲۳ ،۱۵ ،12/3و  ۴۰درصد تحت پوشش
بیمه تکمیلی قرار دارند.

هفت میلیون ایرانی  ۲دفترچه بیمه دارند
قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه تخمین میزنیم هفت الی شش
میلیون نفر از مردم کشورمان دارای دو دفترچه بیمه باشند ،گفت« :باید
توجه کرد که  ۸۱میلیون و  ۱۵۰هزار دفترچه بیمه در دست مردم است
که از این تعداد  ۳۸میلیون و  ۸۸۳هزار و  ۳۹۸دفترچه برای بیمه سالمت
ایرانیان است که  47/92درصد از دفترچهها را به خود اختصاص میدهد.
همچنین  ۳۶میلیون و  ۲۲۱هزار و  ۸۴۳دفترچه بیمه یعنی  44/6درصد

موضع وزارت بهداشت درباره محصوالت تراریخته
حریرچی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضع وزارت بهداشت
در زمینه محصوالت تراریخته گفت« :هر محصولی که بخواهد در میزان
وسیع وارد کشور شود باید تاییدیه وزارت بهداشت را دریافت کند.
بنابراین محصوالت تراریخته هم اگر قرار باشد وارد کشور شوند باید
مجوزها ،میزان سموم و نحوه فراوری آنها از سوی وزارت بهداشت
بررسی شود .بنابراین این محصوالت طبق قانون به ما معرفی میشوند
و ما آنها را بررسی میکنیم و حتی در زمانهایی هم با همکاری سایر
وزارتخانهها از سطح بازار نمونهگیریهایی را انجام میدهیم تا محصوالتی
که به صورت قاچاق عرضه میشوند را شناسایی کنیم ».حریرچی تاکید
کرد« :هر محصولی که به طور قانونی و رسمی در بازار کشور موجود
باشد ،مشکلی نداشته و تاییدیههای مربوطه را اخذ کرده است .بنابراین
ما نمیتوانیم درباره هیچ محصولی حکم کلی دهیم .بلکه این موضوع
نیاز به کار علمی و کارشناسی دارد .تاکید میکنم که اگر محصول
تراریختهای به صورت رسمی و قانونی در بازار کشور موجود است،
حتما تاییدیه الزم را گرفته است ،اما ممکن است برخی محصوالت را
هم اصال مجاز ندانیم».

برای بیمه تامیناجتماعی ،یک میلیون و  ۲۴۵هزار دفترچه بیمه یعنی
 1/53درصد برای کمیته امداد و چهار میلیون و  ۸۰۰دفترچه بیمه یعنی
 5/91درصد برای نیروهای مسلح است ».دحریرچی با بیان اینکه رفع
همپوشانیها جزء قوانین برنامه ششم و بودجه سال  ۹۶اعالم شده
است ،گفت« :باید توجه کرد که قبل از اجرای طرح تحول نظام سالمت
اختالف شدیدی از نظر بیمهای میان مردم وجود داشت ،اما بعد از این
طرح تفاوتها کاهش یافت ».حریرچی در پاسخ به سوال خبرنگاری
درباره نحوه نظارت بر تبلیغات خدمات پزشکی ،گفت« :در این زمینه
سازمان نظام پزشکی و وزارت ارشاد مسئولیت مستقیم دارند و قسمتی
از آن هم بر عهده وزارت بهداشت است .البته باید بدانیم که کنترل
فضای مجازی یا کانالهای ماهوارهای کاری دشوار است .اما اگر افرادی
تبلیغات غیرقانونی انجام دهند با آنها برخورد قانونی انجام میشود ».وی
افزود« :البته قسمتی از اینها بر عهده مردم و رسانههاست؛ چرا که مردم
نباید به این تبلیغات توجه کنند و رسانهها نیز نباید آنها را نشر دهند .در
عین حال سازمان نظام پزشکی و وزارت ارشاد در این زمینه مسئولیت
مستقیم دارند و دادگاه رسیدگی به جرایم پزشکی نیز به این مسائل
رسیدگی میکند .البته در برخی از این تبلیغات فرد غیر پزشک اقدام
به تبلیغ میکند که این موضوعات را هم از طریق مراجع مربوطه مانند
نیروی انتظامی پیگیری و با آنها برخورد میکنیم ».حریرچی تاکید کرد:
«اگر در هر جایی متوجه شویم کسی با مهر پزشک دیگری کار میکند
و یا پزشکی مهرش را در اختیار فرد دیگری قرار داده ،وزارت بهداشت
و نظام پزشکی با آن برخورد میکند و هیچ تعارفی با هیچ کس نداریم
و برخورد قانونی الزم را انجام میدهیم .مردم هم اگر در این زمینه با

مواردی روبرو شدند ،حتما اطالع دهند .البته وزارت بهداشت و سازمان
نظام پزشکی بازرسیهای دورهای خود را انجام میدهند ،اما ممکن نیست
که بتوانیم همه تخلفات را بالفاصله پیدا کنیم .اما به محض متوجه شدن
برخورد قانونی انجام شده و بسته به جرم مجازات نیز اعمال میشود».
قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به سوال دیگری درباره دستاوردهای
وزارت بهداشت در سند پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر گفت« :در
سه سال گذشته معاون سازمان بهداشت جهانی چهار بار به ایران سفر
کرده که این موضوع ناشی از اقدامات مناسب ایران در حوزه بیماریهای
غیرواگیر بوده است که یک موردش امضای سند پیشگیری از بیماریهای
غیرواگیر توسط معاونین رئیس جمهور و وزرا بوده است ».وی افزود:
«در این حوزه اقدامات خوبی انجام دادهایم .به عنوان مثال با اقداماتی که
در حوزه سکتههای قلبی و مغزی انجام شد تا کنون  ۲۵هزار نفر که یا
فوت میکردند و یا دچار عارضه شدید میشدند ،نجات پیدا کردهاند و به
زندگی بازگشتهاند .همچنین اقدامات خوبی در حوزه کاهش نمک ،شکر
و حذف روغنهای مضر انجام دادیم .به عنوان مثال میزان نمک مصرفی
ایرانیان  ۹الی  ۱۲درصد است که باید به سه تا پنج درصد کاهش یابد.
حال  ۵۰درصد نمک مصرفی ایرانیان ناشی از نان است و اینکه توانستیم
میزان نمک مصرف مردم از طریق نان را یک درصد کاهش دهیم ،قدم
بزرگی بوده است .همچنین کاهش میزان شکر در محصوالت فراوری
شده نیز اقدام مناسبی بوده است ».وی تاکید کرد« :البته بخش عمدهای از
پیشگیری از بیماریهایی چون بیماریهای قلبی و عروقی ،آگاهی بخشی
است .در حال حاضر  ۷۰درصد از مردم ما یا چاق هستند یا اضافه وزن
دارند .بنابراین این موضوع باید با آگاهی بخشی رفع شود و مهمترین

امکان اعمال تغییرات بیشتر در ستاد وزارت بهداشت در
دولت دوازدهم
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره احتمال اعمال تغییرات بیشتر
در ستاد وزارت بهداشت گفت« :عمده تغییرات در ستاد مرکزی انجام
شده اما در بخشهای محیطی مانند دانشگاهها تغییراتی خواهیم داشت
که به تدریج اعالم میشوند .در عین حال یکی از مهمترین اقداماتمان
این بود که یک مدیر خانم در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب
شد .البته ممکن است تغییرات دیگری هم انجام شود که هر کدام را در
سر وقت خودش اعالم میکنیم ».حریرچی در پاسخ به سوال دیگری
درباره کاهش تعرفههای برخی رشتهها مانند بیهوشی گفت« :در جریان
کاهش تعرفههای برخی رشتههای خاص هستیم و بیش از یک سال است
که در این مورد بحثهایی میشود اما در نهایت نظر دبیرخانه شورای
عالی بیمه و دولت بر این بوده است ».وی با بیان اینکه باید توجه کرد
که تعرفه ابزار سیاستگذاری است ،گفت« :بنابراین تعرفه صرفا به معنی
ارزشگذاری یک فرد با فرد دیگر نیست ،بلکه یک ابزار سیاستگذاری
است .به عنوان مثال سازمان بهداشت جهانی برای برخی کشورهای
منطقه توصیه کرده که تعرفه سزارین را افزایش دهند؛ چرا که در این
کشورها میزان سزارین کمتر از استاندارد است .حال در برخی کشورها
مانند ایران نیز میگویند که تعرفه زایمان طبیعی را افزایش دهید؛ چرا
که میزان سزارین باالست .بنابراین تعرفه ابزاری است تا به وسیله آن
یک رفتار بهداشتی درمانی بیشتر شود و در عین حال کنترل هزینهها
هم بهتر انجام شود ».حریرچی در پاسخ به سوالی درباره اخبار اعتصاب
غذای یک بیمار سرطانی در بیمارستان امام خمینی(ره) گفت« :معاون
درمان دانشگاه در این زمینه به طور مفصل توضیح دادهاند .باید توجه
کرد که ما هشت میلیون بار بستری در بیمارستانهای دولتی داریم و
در دو سال اخیر حدود  16/5میلیون نفر از مزایای طرح تحول استفاده
کردهاند .بنابراین پرسنل بیمارستانها در این زمینه تالشهای زیادی
کردهاند و امیدوارم رسانهها طوری مسائل را انعکاس دهند تا پرسنل
ما هم ناامید نشوند».

سپیـد را آنالین بخوانید
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متفورمیـن به درمـان انـواعی از
پـارکینسونکمک میکنـد
محققان آلمانی اعالم کردند که یک داروی دیابت به نام «متفورمین»
میتواند به درمان برخی انواع بیماری پارکینسون کمک کند .محققان
علوم اعصاب دانشگاه توبینگن در آلمان موفق به کشف پروتیینی شدهاند
که نقش مهمی در تعادل انرژی سلولها ایفا میکند .به طوری که در
صورت از بین رفتن این پروتیین ،تعادل انرژی سلولها دچار اختالل
میشود و احتماال مرگ سلولی و نهایتا بروز بیماری پارکینسون را در پی
خواهدداشت.پارکینسونیکبیماریتخریبکنندهعصبی،ناتوانکننده
و پیشرونده است که توسط جیمز پارکینسون در سال  1817توصیف
شد .مشخصات بیماری شامل حرکت کند و کاهش یافته ،سفتی و لرزش
عضالنی و عدم تعادل ،جویدن ناقص ،اختالل در بلع و در سخن گفتن
است .محققان اکنون با استفاده از کشت سلولی نشان دادهاند که متفورمین
بر بودجه انرژی تاثیر میگذارد و در نتیجه از سلولها محافظت میکند.
دکتر جولیا فیتزجرالد در موسسه تحقیقات بالینی مغز  Hertieو
مرکز آلمانی بیماریهای دژنراتیو عصبی در توبینگن گفت :در هنگام
بررسی سلولهای یک بیمار مبتال به پارکینسون مشاهده کردیم که این
سلولها فاقد یک پروتیین مهم بودند که تولید انرژی را تنظیم میکند.
در نتیجه سلولها تولید انرژی را در میتوکندری  -موتورخانه سلولها
 به صورت کنترل نشده و کمتر تنظیم شده نگاه میدارند .از سوی دیگرتولید انرژی به دنبال تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن صورت میگیرد و
این رادیکالها به سلول آسیب میزنند که به پیری سلول و در طوالنی
مدت ،برخی اوقات به مرگ سلولی منجر میشود .اما به گفته محققان،
این داروی دیابت عملکردی مشابه ترمز برای این رویه دارد و تولید
کنترل نشده انرژی را کند میکند و در نتیجه از سلولها در برابر این
اثرات منفی محافظت میکند .این مطالعه که در مجله  Brainمنتشر شد
ه است ،عالمت دیگری ارائه میدهد که داروهای دیابت میتوانند تاثیر
مثبتی بر برخی انواع بیماری پارکینسون داشته باشند.

ساعات کار پزشکان آمریکایی در حال آموزش طوالنیتر میشود

ساعاتکاری
بیشتـر
مهـارت
دستیاران را
افزایش میدهد
یک گروه ناظر بر آموزش پزشکی در آمریکا مقررات
بحثبرانگیزی را که شمار حداکثر ساعتهای کاری
دستیاران پزشکی سال اول را محدود میکردد ،لغو کرده
است و به این ترتیب ساعتهای کاری این پزشکان در
حال آموزش افزایش مییابد و به حد قبل از تصویب
این مقررات باز میگردد.
شورای اعتبارسنجی آموزش پزشکی تخصصی
( )ACGMEآمریکا اعالم کرد پزشکانی که در سال
اول آموزش دوره تخصصی هستند ،از اول ماه ژوئیه
ممکن است دوباره تا حداکثر  ۲۴ساعت مداوم به
مراقبت از بیماران بپردازند و در مجموع  ۸۰ساعت
در هفته کار کنند.
این گروه در سال  ۲۰۱۱ساعات کاری مداوم دستیاران
سال اول را به  ۱۶ساعت محدود کرد ،چراکه این نگرانی
وجود داشت که خستگی مفرط این پزشکان ممکن است
مراقبت بیماران را به خطر بیندازد.
مخالفان در آن زمان استدالل میکردند که این
محدودیتها به حفاظت از بیماران کمکی نمیکند
و فرصتهای آموزشی برای دستیاران را هم کاهش
میدهد .این نگرانیها را مجموعهای از پژوهشهای
جدید تایید کردند.
به دنبال یک بررسی درباره ایمنی بیماران و مقررات
کاری که انستیتوی پزشکی آمریکا انجام داد ،شورای

اعتبارسنجی در سال  ۲۰۱۱برای ساعات کاری دستیاران
سال اول سقف تعیین کرد و شیفتهای کاری  ۳۰ساعته
را که برخی از دستیاران میگذراندند ،ممنوع کرد .اما
یک بررسی بعدی بر روی دستیاران جراحی نشان داد که
بسیاری از پزشکان جوان عالقه دارند برای شیفتهای
طوالنیتر کار کنند تا دانش و مهارتشان را ارتقا دهند و
ساعات کاری اضافی مشکلی برای بیماران ایجاد نمیکند.
دکتر روون زترمن ،یکی از دو رئیس کارگروه ناظر بر
این تغییرات در  ACGMEکه دو سال را صرف بررسی
این موضوع کرد ،گفت« :به نظر من با بازبینی همه این
بررسیها اکنون اطالعات اندکی بیشتر دراینباره وجود
دارد و میتوان گفت کاهش ساعات کاری دستیاران سال
اول تفاوت عمدهای از لحاظ بهبود پیامدهای درمانی
برای بیماران ایجاد نمیکند».
این تصمیم بحثبرانگیز به آخرین دوره بحث یک
دههای درباره چگونگی ایجاد تعادل میان آموزش پزشکان
و ایمنی و نیازهای بیماران پایان میدهد .گروههای
حامی حقوق مصرفکنندگان و سازمانهای دانشجویان
پزشکی معتقد بودند که پزشکان جوان و دچار کمبود
خواب نمیتواند به درستی درمان بیماران را انجام دهند.
بر اساس گزارش  ،ACGMEحدود یکهفتم پزشکان
فعال در آمریکا در حال حاضر در برنامههای آموزشی
اعتبارسنجی شده به وسیله این گروه فعال هستند.

 ACGMEعالوه بر حذف محدودیت شمار
ساعتهای کاری برای دستیاران سال اول ،تغییراتی
را هم برای تقویت ایمنی بیمار و بهزیستی پزشکان
ایجاد کرده است.
برای مثال ،درمان در منزل نیز جزء حداکثر ۸۰
ساعت کاری دستیاران محسوب خواهد شد .همچنین
به دستیاران اجازه داده خواهد شد برای رفاه بیماران و
خانوادههایشان مدت بیشتری بر روی برخی از موارد
بیماری باقی بمانند؛ به این ترتیب اجازه یک دوره
انتقالی چهارساعته در سپردن بیکار از یک پزشک به
پزشک بعدی داده میشود ،به این ترتیب دستیاران سال
اول ممکن است مانند دستیاران سالهای بعدی تا ۲۸
ساعت مداوم کار کنند.
دکتر آنای کوتاری ،عضو این کارگروه و دستیار
جراحی عمومی در مرکز پزشکی دانشگاه لویوال در
میوود در ایلینوی گفت«:هنگامی این تغییرات عملی
شود و دستیاران از آنها استفاده کنند ،نظر مثبتی نسبت
به آنها پیدا خواهند کرد».
دکتر مایکل لیتمن ،معاون ارشد برنامه آموزش
پزشکی اختصاصی در دانشکده پزشکی ایکاهن در
مونتسینایی در نیویورک معتقد است که این تغییر
مقررات با آخرین شواهد تطبیق دارد .اما به گفته او
بیمارستانها ممکن است این تغییرات را بهطور فوری

در برنامه آموزشیشان عملی نکنند.
لیتمن گفت« :ما اکنون شش سال است که با برنامه قبلی
کار کردهایم ،بیمارستانها آموختهاند چطور سیستمهایی
ایجاد کند تا با این کاهش ساعات کاری کنار بیایند ».او
افزود که بسیاری از مدیران برنامههای آموزشی معتقدند
که دورهای از سازگار شدن برای دستیاران سال اول
الزم است.
زترمن دراینباره گفت« :آنچه ما میخواهیم این است
که در پایان دوره دستیاری پزشکی را داشته باشیم که
کامال آموزشدیده و برای شروع طبابت آماده است.
زترمن یادآور شد که بسیاری پزشکان در بیشتر دوران
حرفهایشان بین  ۶۵تا  ۷۰ساعت در هفته کار میکنند.
به گفته زترمن که استاد مرکز پزشکی دانشگاه نبراسکا
در ایاالت اوماها است ACGME،پنج سال دیگر این
تغییرات جدید را بازبینی خواهد کرد.
حدود  ۱۲۵۰۰۰پزشک که بسته به شمار سالهای
آموزشی که تکمیل کردهاند دستیار یا رزیدنت و فلو
نامیده میشوند ،در آمریکا وجود دارند و اساس کادر
درمانی حدود  ۸۰۰بیمارستان از مراکز پزشکی بزرگ
تا درمانگاههای کوچکتر محلی را در سراسر این کشور
تشکیل میدهند.
علی احمدی
Reuters
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خبــر

داروهایمسکندربیمارانمبتالبه
آرتریت بـا احتیـاط تجویـز شود
نتیجه یک مطالعه جدید نشان میدهد داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی
مانند ایبوپروفن ،منجر به افزایش فشار خون در بیماران مبتال به آرتریت
میشود .مطالعه صورت گرفته توسط محققان دانشگاه مرکز قلب زوریخ
نشان میدهد داروهای مسکن باید با احتیاط بیشتری در بیماران مبتال به
آرتریت تجویز شود؛ چراکه این داروها میتواند منجر به افزایش فشار خون
شده و احتمال بروز بیماریهای قلبی عروقی را افزایش دهد .این مطالعه
نشان میدهد افراد مبتال به استئوآرتریت و آرتریت باید قبل از مصرف
داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی مانند ایبوپروفن با پزشک مشورت
کنند .استئوآرتریت (آرتروز) ،آرتریت روماتویید ،آرتریت عفونی ،ورم
مفاصل پسوریاتیک و نقرس ،پنج گروه عمده آرتریت محسوب میشوند.
آرتروز شایعترین نوع آرتریت است .این التهاب دردناک سبب تورم و
اختالل حرکت مفاصل میشود و معموال در ناحیه دست ،زانو ،لگن و
ستون مهرهها بیشتر است .سه
عامل اضافه وزن ،سن و آسیب
دیدگی مفاصل ،مهمترین دلیل
بروز آرتروز هستند .استفاده از
دارو ،ورزش و در موارد حاد،
عمل جراحی توصیه میشود.
معموال این افراد برای کاهش
درد از انواع مسکن استفاده
میکنند و این مطالعه نشان
میدهد در صورت تجویز
مسکن ،باید عوارض جانبی
آن نیز مدنظر گرفته شود.

حداکثر طول عمر انسان
چقـدراسـت؟

پایانی برایآلزایمر با کشف نقطهآغاز این بیماری
محققان می گویند که موفق به کشف نقطه آغاز ابتال به آلزایمر
شدهاند؛ این کشف زمینه را برای درمان این بیماری هموار
میسازد و میتواند باعث توقف پیشرفت آن شود .به گزارش
روز چهارشنبه گروه علمی ایرنا از روزنامه دیلی میل ،گروهی
از محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کارولینای شمالی در
امریکا در تالش برای کشف روشی که به توقف پیشرفت
بیماری آلزایمر منجر شود ،یک سری آزمایش برای بررسی
عوامل مختلف موثر انجام دادند.
بیماری آلزایمر موجب رسوب غیرعادی پروتیینهای بتا
آمیلوئید و تائو و نیز هجوم سلولهای ایمنی فعال شده در
مغز میشود .محققان در این مطالعه با استفاده از آزمایشهای
مختلف نحوه حمله این پروتیین ها و سلولهای ایمنی فعال
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شده را به مغز و پیدایش عالئم مرتبط به آلزایمر را بررسی
کردند .آنها متوجه شدند که دارویی به نام tubastatin A
که در مرحله آخر کارآزماییهای بالینی است ،یک پروتیین
خاص به نام  HDAC6را که از نورونها سرچشمه میگیرد،
مسدود میکند؛ این یافته به مثابه پیشرفت در پیشگیری از
آسیبی است که موجب بروز عالئم مرتبط با آلزایمر میشود.
محققان با استفاده از کشتهای سلولی انسان نشان دادند
که بتاآمیلوئید میتواند به بروز واکنش التهابی چشمگیر در
سلولهای ایمنی منجر شود و چگونه این واکنش به نرونها
آسیب می زند .محققان سپس نشان دادند که این نوع آسیب
نرون به تشکیل ساختارهای مهره مانندی منجر میشود که
از پروتیین غیرعادی تائو پر شدهاند.از سوی دیگر مشخص
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شده است که این ساختارهای مهره مانند در مغز افراد مبتال به
بیماریآلزایمرتشکیلمیشوند.محققانهمچنیندوپروتیین
به نامهای  9-MMPو  HDAC6کشف کردند که به تشکیل
این سلسه مضر آمیلوئید به التهاب و التهاب به تائو کمک
میکنند .این پروتیین ها و سایر پروتیین های وابسته به آنها
میتوانند اهداف دارویی برای هدف قرار دادن و یا پیشگیری
از این بیماری باشند.
محققان خاطرنشان کردند که مشاهده وجود پروتیین
تائو  -پروتیین اصلی بیماری آلزایمر -در این ساختارهای
مهره مانند هیجان انگیز است و تصور میشود که پیشگیری
از تشکیل این ساختارها باعث میشود که افراد نرون های
سالمتر و مقاوم در برابر ابتال به آلزایمر داشته باشند.

در تازهترین تحقیقات دانشمندان
هلندی ،بیشترین طول عمر انسان با توجه به
شرایط کنونی زندگی انسان تخمین زده شد.
دانشمندان هلندی حداکثر سن برای
خانمها را حدود  ۱۱۵سال و برای مردان
را حدود  ۱۱۴سال دانستند.
این تحقیقات بر اساس تجزیه و تحلیل
زندگی بیش از  ۷۵هزار نفر شهروند هلندی
بدست آمده است.
به گفته دانشمندان در  ۳۰سال گذشته
بیشترین سن افراد برای حیات به  ۹۴سال
رسیده است که از سال  ۱۹۸۶تا ۲۰۱۵
میالدی بدون تغییر مانده است.
همچنین رکورد بیشترین طول عمر
انسان همچنان در اختیار ژانا کالمن از
فرانسه است که توانست  ۱۲۲سال و ۱۶۴
روز زندگی کند.
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تــازهها

استفاده از باکتری روده ورزشکاران نخبه به عنوان مکمل پروبیوتیک!

محققان دانشگاه هاروارد میگویند انواع باکتریهای
مفیدی که باعث ایجاد میکروبیوم در روده ورزشکاران
میشود ،میتواند موجب تقویت عملکرد طبیعی بدن
شود .یک آمار معمولی در مورد چرخه بازیکنان بیسبال
میگوید که به ازای هر بازیکنی که در لیست لیگ
اصلی بیسبال قرار دارد ،تقریبا  1000ورزشکار دیگر از
طریق دبیرستان ،کالج ،نیمه حرفهای و لیگهای کوچک
رقابت میکنند .بنابراین ورزشکارانی که در سطوح باال و
تیمهای مطرح بازی میکنند ،نخبه هستند .ورزشکاران
نخبه واقعا خاص هستند؛ آنها میتوانند چیزهایی را که
دیگران نمیتوانند انجام دهند را انجام دهند.
جالب اینجاست که برخی از باکتریهای مفید
ورزشکاران نخبه را میتوان استخراج و به مکملهای
غذایی اضافه کرد و برای مصرف عموم مردم توزیع کرد!
بدین ترتیب میتوان نیروی بدن را در سطح عام جامعه
افزایش داد .یک پروژه تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد
در حال تالش برای شناسایی و جداسازی باکتریهای
مفید از دستگاه گوارش ورزشکاران نخبه است تا این
باکتریها را به مکملهای تجاری پروبیوتیک تبدیل کند.
میکروبیومهای بازیکنان نخبه (اکوسیستم رودههای
آنان) ممکن است انواع باکتریهای برتر و خاص را تولید
کند که به عبارت بهتر ،به عملکرد ورزشی کمک میکند.
میکروبیوم
ریزاندامگا ِن همزیست انسان یا میکروبیوم ،به
زیستبوم میکروبی ،قارچی بدن انسان گفته میشود
سفرگی با بدن پیدا کردهاند و
که نوعی همزیستی و هم ُ
وجودشان بخشی از سازوکار طبیعی و گاه ضروری و
بایسته بدن گردیده است.
ریزاندامگان همزیست ،رابطه همزیستی با جانور
میزبان دارند .این به این معنی است که این ریزاندامگان
هم میتوانند همسفره باشند ،هم بیماریزا .مثال به تمامی
باکتریها ،قارچها و دیگر انواع میکروبهایی که بطور
بومی در پوست انسان زندگی میکنند ،میکروبیوم پوست
میگویند .بزرگترین میکروبیوم بدن انسان ،میکروبیوم
دستگاه گوارش تحتانی و بطور خاص روده بزرگ

تـازههـا

تاثیرتغذیـه با شیرمـادر
برعادات غذاییکودک
متخصصان سالمت معتقدند تغذیه نوزادان با
شیرمادرباعثمیشودکودکتمایلبیشتری
به مصرف سبزیجات پیدا کند.
گنجاندن سبزیجات در رژیم غذایی کودکان
برای والدین کار دشواری است؛ اما نتایج یک
بررسی نشان میدهد با تغذیه نوزادان با شیر
مادر میتوان امیدوار بود که کودک تمایل
بیشتری به مصرف سبزیجات داشته باشد.
متخصصان علوم پزشکی در آمریکا بر این
باورند که تغذیه نوزادان با شیر مادر موجب
میشود کودک طعم سبزیجات را از طریق
مصرف شیر بچشد و در نتیجه به این طعم
عادت کند .زمانی که مصرف خوراکیهای
خشک برای کودک شروع میشود طعم
بسیاری از سبزیجات برای او تند است اما
در صورتیکه با شیر مادر تغذیه شده باشد
کمتر از حس طعم جدید شوکه میشود.
حس چشایی هر نوزادی منحصر است؛ اما
چشیدن طعم اولین غذا که از رحم مادر
شروع میشود بستگی به خوراکی دارد که
مادر مصرف میکند .زمانی که مادر در دوران
بارداری سبزیجات مصرف میکند باعث
میشودکودکبهطعمسبزیجاتعادتکند.

این باکتـریهای مفیـد

میباشد .این اصطالح گرچه بیشتر در پزشکی بکار رفته
است ،ولی در دیگر شاخههای علم میکروب شناسی
نیز معتبر است.
پروبیوتیک
روده انسان حاوی انواع مختلفی از باکتریها است.
بسیاری از این باکتریها برای گوارش بهینه غذا مفیدند.
دستهای از این باکتریها که به باکتریهای پروبیوتیک
معروف هستند ،عالوه بر کمک به گوارش ،مولکولهای
پیچیده و ترکیباتی مانند ویتامینها و آنتی بیوتیکهای
مختلف را تولید میکنند که برای بدن مفید میباشد.
منبع باکتریهای پروبیوتیک لبنیات و میوهها هستند.
اداره غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد( )FADو
سازمان بهداشت جهانی ( ،)WHOپروبیوتیک را این
گونه تعریف میکند« :پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای
زندهای هستند که مصرف کافی آنها سبب نمایان شدن
اثرات سالمت بخش در بدن میزبان میشود».
بر این اساس ،باکتریهای پروبیوتیک موجود در

محصوالت خوراکی ،نه تنها باید دارای مشخصههای
عملکردی و سودمند برای سالمتی انسان باشند بلکه
بایستی از قابلیت ماندگاری در دستگاه گوارش هم
برخوردار باشند .این ویژگیها شامل رشد و بقای
ارگانیسمها در روند تولید محصول ،نگهداری و پس
از مصرف حین انتقال از معده به روده است.
پروبیوتیکها بر تعادل باکتریهای مفید و مضر روده
تاثیر میگذارند و این تعادل را به نفع افزایش جمعیت
باکتریهای مفید تغییر میدهند .در حقیقت پروبیوتیکها
از همین طریق اثرات سالمت بخش خود را در بدن
انسان القا میکنند .دوز پروبیوتیک مصرف شده عامل
مهمی است که بر تراکم میکروارگانیسمهای موجود
در بخشهای مختلف دستگاه گوارش تاثیر میگذارد.
پروبیوتیکها همچنین قادرند اختالالت میکروبیومهای
روده ،پس از درمان آنتیبیوتیکی را به حداقل برسانند.
از جاناتان شیمن ،عضو هیات علمی دانشکده پزشکی
دانشگاه هاروارد خواسته شد تا این تحقیق را انجام دهد.
به گفته شیمن ،پروبیوتیکهای فعلی از محیط زیست،

سطح بسیارباالیکلسترولخوب
خـوب نیـست

حیوانات و انسانها به دست میآیند ،اما من میتوانم
کامال تضمین کنم که تا به حال هرگز از ورزشکاران
نخبه ،افراد مناسب و سالم در جهان جدا نشدهاند .این
چیزی است که ما قصد انجام آن را داریم .ما به دنبال
شناسایی نامزدهای جدید پروبیوتیک برای برنامههای
جدید هستیم.
مدت زمان زیادی است که علم واقف است که
باکتری در روده یا دستگاه گوارش ،متابولیسم انرژی
را تحت تاثیر قرار میدهد و همچنین ممکن است در
فرایندهای مختلف فیزیولوژیکی مانند عملکرد سیستم
ایمنی بدن و وظایف عصبی نقش داشته باشد.
گروه هاروارد امیدوار است که جداسازی باکتریهای
مفید ورزشکاران نخبه بتواند میکروبیوم روده دیگر افراد
را افزایش دهد و منجر به بهبود سالمتی به طور کلی شود.
در یک آزمایش اولیه ،محققان نمونههای مدفوع را به
صورت روزانه از  20ورزشکار شرکت کننده در ماراتن
 2015بوستون ،یک هفته قبل و یک هفته بعد از مسابقه،
جمع آوری کردند .آنها ژنوم باکتریهای نمونههای
مدفوع را بررسی و صفات خاصی را شناسایی کردند.
به عنوان مثال ،آنها حداقل یک نوع باکتری را کشف
کردند که اسید الکتیک را به طور موثرتر تجزیه میکند.
از آنجایی که افزایش اسید الکتیک میتواند باعث
خستگی و درد عضالنی شود ،این نوع باکتری است که
به طور بالقوه در پروبیوتیک مفید میباشد.
اگر همه چیز خوب پیش رود ،این باکتریهای سودمند
راه خود را به مکملهای تغذیهای تجاری مییابند.
شیمنمیگوید:صنعتپروبیوتیکیکبازار 60میلیارد
دالری است .اساسا شما میتوانید از باکتریهای مفید
خاص را جدا کرده و آنها را به مواد غذایی ،نوشیدنیها
و یا مکملها اضافه کنید .آنها میتوانند به ماست ،چای،
کپسول یا آدامس نیز اضافه شوند .این تیم تحقیقاتی در
راستای تجاریسازی یافتههای خود ،ممکن است طی
سال جاری شرکتی با نام « »Fitbiomicsرا تاسیس کند.
این پژوهش در دویست و پنجاه و چهارمین نشست
و نمایشگاه ملی انجمن شیمی آمریکا ارائه شد.

محققان ژاپنی می گویند افرادی که خین خواب بیقرارند
و دائما از این دنده به آن دنده می شوند ،دو برابر دیگران
در معرض احتمال ابتال به حمله قلبی هستند.
به گفته محققان ،همچنین باید بیدار شدن مکرر در
طول خواب را به عنوان هشداری برای ابتال به بیماری
در آینده در نظر گرفت.
براساس یکی دیگر از یافته های محققان دانشگاه
هیروشیما در ژاپن که با مطالعه وضعیت حدود  13هزار
نفر به دست آمد ،در افرادی که در سراسر شب برای

با روزنامه سپیــــد
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مطالعه محققان دانمارکی نشان میدهد که برخالف یک ذهنیت رایج،
باال بودن زیاد سطح اچدیال یا کلسترول خوب ،برای سالمتی مضر
است و خطر مرگ زودرس را به میزان قابلتوجهی افزایش میدهد.
از سالها قبل این ذهنیت پذیرفته شده است که هر چه سطح کلسترول
خوب  HDLدر خون افراد باالتر باشد ،بهتر است؛ اما خبر بد این که
محققان براساس مطالعات جدید چنین ذهنیتی را رد کردند.
پژوهشگران دانشگاه کپنهاگ دانمارک به این نتیجه رسیدهاند که
سطح بسیار باالی کلسترول خوب خطر مرگ را در قیاس با سطح
عادی این کلسترول به شدت افزایش میدهد؛ در این ارتباط نرخ
افزایش خطر مرگ در مردان  106درصد و در زنان  68درصد ذکر
شده است.
محققان برای این مطالعه دادههای مربوط به  116هزار نفر را
بررسی کردند و پیگیری وضعیت آنها را یک در بازه زمانی حدود شش
سال ادامه دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که مردان دارای سطح
بسیار باالی کلسترول خوب خون با  106درصد افزایش خطر مرگ
پیش از موقع در قیاس با مردانی روبرو بودند که کلسترول خوب آنها
در سطح عادی بود .این درصد در زنان  68درصد بود .براساس این
تحقیق ،پایین بودن بسیار زیاد سطح کلسترول خوب نیز احتمال مرگ
را به شدت افزایش میدهد .سطح متوسط کلسترول خوب خون در
مردان معادل  mmol/L 1.9و در زنان  mmol/L 2.4است.
به گفته محققان ،این یافتهها نشان میدهد که باید توجه به HDL
به عنوان یک شاخص مهم سالمتی کنار گذاشته شود؛ احتماال سطح
تریگلیسیرید و کلسترول بد خون شاخصهای بهتری برای
وضعیت سالمتی هستند.
مطالعه جدید ارتباط آماری میان مرگومیر و سطوح کلسترول
خوب خون را نشان میدهد ،اما نمیتواند چرایی تاثیر مرگبار پایین و
یا باال بودن بسیار زیاد این نوع کلسترول را توضیح دهد.

MedicalXpress

بیقـراری درخـواب و افزایـش خطـر ابتـال به حملـه قلبـی

خوابیدن مشکل دارند ،احتمال ابتال به حمالت قلبی یا
آنژین شدید  99درصد بیشتر است.
افرادی نیز که بیش از نیم ساعت طول می کشد تا به
خواب روند و یا کمتر از شش ساعت در شب می خوابند،
با افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی روبرو هستند.
محققان ژاپنی چرایی ارتباط قوی میان خواب و سالمت
قلب را مشخص نکردند ،اما متذکر شدند که بیدار شدن
مکرر ممکن است باعث 'بیش فعالی' سیستم عصبی شود
که می تواند باعث افزایش ضربان قلب و فشار خون
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شود و بدین ترتیب فشار مضاعفی بر قلب وارد کند.
بدخوابی همچنین می تواند نشانه ضعف سالمت باشد؛
به عنوان نمونه ،مبتالیان به مشکالت قلبی کمتر احتمال
دارد که خواب شبانه مناسبی داشته باشند.
به گفته محققان ،افرادی که بیش از نیم ساعت طول
می کشد به خواب روند ،با افزایش  52درصدی خطر
ابتال به حمله قلبی و افزایش  48درصدی خطر ابتال به
سکته مغزی روبرو هستند .همچنین افرادی که کمتر از
شش ساعت در شب می خوابند 42 ،درصد بیشتر احتمال
دارد که به حمله قلبی مبتال شوند.
'نوبو ساساکی' از دانشگاه هیروشیما گفت :کیفیت
ضعیف خواب می تواند در عملکردهای اصلی بدن اختالل
ایجاد کند .بیدار شدن های بی موقع و بی دلیل نیز احتماال
سیستم عصبی سمپاتیک بدن را مختل می کند و فشار
مضاعفی به قلب وارد می کند .سیستم عصبی سمپاتیک
بدن وظیفه فعال کردن تغییرات فیزیولوژیکی را به عهده
دارد که در واکنش های جنگ و گریز بدن بروز می کند.
پاسخ جنگ و گریز ()Fight-or-Flight Response
یک واکنش فیزیولوژیک است که جانداران در واکنش
به ادراکاتشان نسبت به موقعیتهای خطرناک ،حمله و
یا در اقدام برای نجات خود نشان میدهند.
با این همه ،محققان در این مطالعه صرفا روندهای
آماری را مورد بررسی قرار دادند و در نتیجه این مطالعه
نمی تواند دالیل این ارتباط را مشخص کند.

تــازهها

پیـشبینـیتـاثیـرشیمیدرمـانی
رویتومـورهـایسرطـانی
محققان دانشگاه کمبریج از رویکرد جدیدی در بررسی و هدف قرار دادن
تومورهایسرطانیبهرهگرفتند.انواعمختلفتومور،واکنشهایمتفاوتی
به پرتودرمانی و شیمی درمانی نشان میدهند .شواهد زیادی دال بر اینکه
«تومورهای توپر» ( )solid tumorsکه میزان اکسیژن آنها کم است به این
درمانها پاسخی نشان نمیدهند .بنابراین انتخاب راهی مفید برای ارزیابی
اکسیژن موجود در بافت تومورها میتواند به جلوگیری از درمانهایی که
میتواند برای سایر قسمتهای بدن خطرناک باشد کمک کند .محققان در
دانشگاه کمبریج از روشی موسوم به تصویربرداری فوتو آکوستیک برای
تشخیص غلظت اکسیژن در بافتهای تومور مورد نظر استفاده کردند .این
فناوری با تاباندن پرتوهای نور بر روی بافت کار میکند .با هر بار تاباندن این
پرتوهابافتبهآرامیگرمشدهوتاحدیمنبسطمیشودودرنتیجهیکموج
مکانیکی را از طریق بافت اطراف ارسال میکند .این امواج با استفاده از مبدل
التراسوند قابل تشخیص هستند که این مبدل کمک میکند تا تصویربرداری
از بافتها در وضوحی انجام شود که خود التراسوند توانایی آن را ندارد .در
اینروشتصویربردارینواحیکهدچارکمبوداکسیژنبودندظاهرمتفاوتی
نسبت به سایر نواحی داشتند .این تیم آزمایشات خود را بر روی موشهایی
که دارای تومورهای پروستات بودند با موفقیت انجام دادند.

Telegraph

مشکالت و سوژه هایتان را
با ما درمیان بگذارید
پیامک0912924 3844 :

Email: info@sepidonline.ir

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

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

چاپ :شرکت هممیهن
شماره تلفن روابط عمومی26151256:

با ما در ارتباط باشیدsepidnewspaper :

خبر
فعالیتخیرخواهانه
ارزشمندترینبازیکنبسکتبالآسیا

مهر :ارزشمندترین بازیکن بسکتبال
آسیا با حضور در آسایشگاه معلولین
فیاضبخش لباس خود را به انجمن
حامی اهدا کرد .انجمن حامی،
سازمانی مردمنهاد و داوطلبانه
ِ
برپای اعتماد عمومی و
است که
جذب کمکهای نقدی ،معنوی و
بشردوستانه نیکوکاران و حمایت
نیروهای متخصص با تکیهبر همراهان
بومی تالش میکند تا ضمن ساخت،
بازسازی ،توسعه و تجهیز فضاهای
آموزشی و فرهنگی و همچنین نظارت
و پشتیبانی و ارتقاء دائم آنها در
مناطق بسیار دورافتاده و محروم
امکان تحصیل ،رشد فرهنگی و ارتقاء
سطح کیفی آموزش را برای کودکان
و نوجوانان این مناطق فراهم آورد
و دسترسی آنها را به فرصتهای
مناسب برای رشد آموزشی و فرهنگی
و بروز تواناییهای شخصی میسر و
از استعدادهای این مناطق در جهت
ارتقا فرهنگ و ایجاد زیرساخت
جامعهای سالم و کارآمد استفاده
کند .حامد حدادی که هفته گذشته
در پایان رقابتهای کاپ آسیا بهعنوان
ارزشمندترین بازیکن این رقابتها
معرفی شد ،در بازگشت از لبنان و
طی سفر به مشهد ،با حضور در
آسایشگاه معلولین فیاضبخش لباس
خود در کاپ آسیا را به این انجمن
اهدا کرد .این لباس توسط دیگر ملی
پوشان شرکتکننده در کاپ آسیا
امضاشده بود.

sepidonline

خانه سینما :مراسم بزرگداشت
سیروس ابراهیمزاده ،کیانوش عیاری
و حسین علیزاده در نوزدهمین جشن
بزرگ سینمای ایران برگزار میشود و
جایزه سیفاهلل داد نیز بهپاس یکعمر
خدمت به فرهنگ و هنر ایران به دکتر
محمدحسن خوشنویس اهدا خواهد
شد .این مراسم با حضور سینماگران،
مسئوالن و دستاندرکاران فرهنگی
و هنری کشورمان بعدازظهر امروز
یکشنبه نوزدهم شهریورماه رأس
ساعت  19:30در تاالر ایوان شمس
برگزار میشود.

email: info@sepidonline.ir

تصويرروز

هومن سزاوار بعد از هشت سال کنسرت میدهد

زجر
سرطان
بدخیم را
کشیدم

بخشی از درآمد کنسرت به بیماران سرطانی اختصاص دارد
سپید :کنسرت هومن سزاوار بعد از 8
سال وقفه  17شهریور در تاالر ایوان
شمس برگزار میشود.
نشست خبری کنسرت هومن
سزاوار صبح روز دیروز(دوشنبه
سیزدهم شهریور) در سالن
همایشهای کردستان با حضور
هومن سزاوار خواننده ،علیرضا
صلواتی تهیهکننده ،بردیا اصفهانی
رهبر ارکستر و نوازنده پیانو ،علی
عطایی ،کیارش حسنزاده مدیر شرکت
آوای مهر میهن برگزار شد.
هومن سزاوار که هشت سال
ممنوع الکاری را تجربه کرده ،گفت:
«روزهای سختی در این هشت سال بر
من گذشت .این کار نکردن به خواست
خودم نبود .برای اینکه به بازار مجاز
موسیقی برگردیم باید این سالها را
طی میکردیم .بههرحال قرعهی بدی
بود که به نام من و چند تن از همکاران
افتاد .ما قربانی سختگیری مسئوالن آن
زمان شدیم .شاید میشد گذشت کرد
چراکه جرم ما آنقدر نبود که هشت
سال خانهنشین شویم».
او ادامه داد« :من امیدوارم بتوانیم
موفق باشیم .مخاطب تغییر کرده و بازار
موسیقی خیلی فضای دشواری دارد.
اما من هم امیدوارم بتوانیم به جایگاه
پیشین برگردیم .در مورد بلیتفروشی
نیز ما توقع این را نداشتیم که اتفاق
خارقالعادهای رخ دهد و در یک ساعت
تمام بلیتها به فروش برسد».
او افزود« :زمانی که مجوزم درست
شد ،خیلی دنبال پول درآوردن از راه
موسیقی نبودم .وقتی برای قرارداد
سالن رفتیم باخانمی آشنا شدیم که

مسعود حبیبی رئیس سازمان جوانان هالل احمر از دانشآموزان آسیبدیده
هرمزگانی عیادت کرد .در این دیدار او اعالم آمادگی برای تقبل هزینههای
ارتز و پروتز دانشآموزان کرد.
هالل احمر

کریستیانو رونالدو ستاره فوتبال جهان به دیدار یک نوجوان مبتال به سرطان
رفت .او پس از دیدار با این نوجوان اعالم کرد تمام هزینه های درمان این
نوجوان را تا آخرین دوره درمان ،پرداخت می کند.
خبرآنالین
ایلنا

در یک خیریهی بیماران سرطانی
کار میکرد ،این خانم از مشکالت
خیریه و بیمارانش برایمان گفت .ما
بخشی از درآمد کنسرت را به این
بیماران سرطانی اختصاص میدهیم
که خیریهاش در آذربایجان قرار دارد».
سزاوار دربارهی آثاری که در
کنسرت پیش رو اجرا میکند ،گفت« :ما
بیشتر کارهای قدیمی را اجرا میکنیم،

سمفونی
بزرگداشتهایجشن
خانه سینما اعالم شد

نشانی :پاسداران ،کوهستان ششم ،پالک 9
سازمان آگهیها24581112 :

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

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

ایلنا :سینا شعبانخانی ،خواننده جوان موسیقی پاپ کشورمان به دلیل
بیماری گوارشی در بیمارستان بستری شد.
سینا شعبانخانی که تیتراژ برنامه تلویزیونی ماه عسل  96را نیز
اجرا کرده است ،به دلیل عفونت گوارشی در بیمارستان بستری شد.
این خواننده روز یکشنبه  12شهریور ماه بستری شده و آزمایشهای
مورد نیاز را انجام داده است؛ اما هنوز پزشکان معالج او درباره دلیل
بیماری و نحوهی گذراندن پروسه درمانی پاسخی ندادهاند.
سینا شعبانخانی طی یک ماه اخیر به همراه گروهاش کنسرتهایی
را در شهرهای تهران ،آبادان ،کرمان ،شاهرود ،لنگرود و کیش روی
صحنه برده است.
سینا شعبانخانی
متولد  1367و
تحصیلکرده رشته
زبان و ادبیات فارسی
است و برای اولین
بار با اجرای قطعه
"جادوی صدا" که
برای مادرش اجرا
کرده بود مطرح
شد.

یعنی آثاری که پیشتر از من شنیدهشده
است .البته چند قطعهی جدید هم
داریم که بهتازگی در فضای مجازی
پخششده است».
سزاوار با اشاره به انتشار آلبوم
«کافههای رمانتیک» در سال گذشته
تأکید کرد« :این هفت سال باعث شد
که من خیلی از ممنوعالکاری دوباره
بترسم .ترکهایی که در آلبوم «کافههای

چهره

رمانتیک» بود ،آثاری بودند که در
زمان پس از مجاز شدنم خیلی زود
مجوز گرفتند و من هم برای اینکه
فقط آلبومی در بازار موسیقی داشته
باشم؛ قبول کردم که آلبوم با همان
قطعهها منتشر شود».
کنسرت هومن سزاوار  17شهریور
در دو سئانس ساعتهای  18و  21در
تاالر ایوان شمس برگزار میشود.

جان اَشبری شاعر مطرح آمریکایی که تمام جایزههای مهمی ادبی کشورش را
کسب کرده بود و با تی.اس .الیوت مقایسه میشد ،با مجموعهای از سرودههایش
موفق به دریافت جایزه مهم «پولیتزر» شد ،در سن  ۹۰سالگی به مرگ طبیعی در
نیویورک از دنیا رفت.
گاردین

به دعوت جانبازان شیمیایی

پرویز تناولی از موزه صلح بازدید کرد

سپید :پرویز تناولی مجسمهساز در بازدید از موزه صلح خطاب به جانبازان
بیان کرد که امیدوار است که ایدههای بکر آنها روزی به یک اثر هنری
تبدیل شود.
پرویز تناولی مجسمهساز ایرانی به همراه دخترش تندیس تناولی به
دعوت جمعی از جانبازان شیمیایی موزه صلح به این موزه در پارک شهر
تهران رفته و ضمن بازدید از موزه با جنایات شیمیایی علیه مردم کشورمان
در زمان جنگ آشنا شدند.
تناولی در انتهای این بازدید که در حدود چهار ساعت طول کشید،
عنوان کرد« :مدتها پیش دوست عزیزم مرحوم عباس کیارستمی بهدفعات
از تأثیر بازدید این موزه بر خود گفته و اصرار داشت که من هم حتم ًا

این تجربه متفاوت را کسب کنم که متأسفانه به علت مشغلههای فراوان
این امر به تأخیر افتاد».
او ادامه داد« :متأسفانه این بازدید در نبود او میسر شد و باید بگویم
اولین چیزی که هر انسانی را در این موزه با خود درگیر میکند این است
که قربانیان واقعی جنگ خود راوی مستقیم حوادث هستند و این بیشک
در باورپذیری نقش اصلی را دارد .دوم آنکه بزرگمنشی در گفتار شما
عزیزان جانباز موج میزند که با این روح بزرگ بدون کینه درباره حوادث
و حتی جنایات شیمیایی صحبت کرده و اص ً
ال صدمات خودتان را دلیل
بغض و کینه قرار ندادهاید و این روح بخشندگی شما هرکسی را تحت
تأثیر قرار خواهد داد».
تناولی با اشاره به کیارستمی اظهار کرد« :اکنون میفهمم که چرا عباس
کیارستمی آنهمه اصرار بر دیدن شما و این موزه را داشت .من امروز در
مقابل اینهمه موضوعات شگرف روحیه تازهای برای زندگی و ادامه کار
گرفتم و امیدوارم بهعنوان یک هنرمند این ایدههای بکر ،روزی به کار
و اثر هنری تبدیل شوند ولی در اولین گام و بهعنوان یک ادای دین به
شما قول خواهم داد تا تمامی هنروران جوان و دانشجویان خود را به هر
بهانه با شما و این موزه آشنا خواهم کرد تا بیایند و از نزدیک این فضای
انسانی را ببینند و بشناسند تا از فعالیتهای شما و خستگیناپذیری شما
درس زندگی و سختکوشی بگیرند».
در این مراسم بازدید محمدرضا تقی پور جانبازی که از ناحیه دو پا
مجروح شده است و مدیر موزه و یاکامورا مادر شهید بابایی ،از طرف
جانبازان موزه صلح تهران ،لوح تقدیر ویژهای را به تناولی تقدیم کردند.
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