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 صفحه 15

شیوع بیماری تب دنگی 
و ماالریا در پایتخت هند

ارتباط کافئین و کاهش خطر 
مرگ در زنان مبتال به دیابت

رژیـم غـذایـی »بـد« 
پنجمین عامل مرگ ومیـر 

در جهـان

روی خط سپید
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 صفحه 14

آمریکا کمک های مبارزه 
با  ایدز را از 50 کشور به 
13 کشور متمرکز می کند

 صفحه 14

در پی کناره گیری محسن ضیایی، یکشنبه شورای عالی جمعیت هالل احمر از میان نامزدهای ریاست، 2 نفر را به رئیس جمهور معرفی می کند

علی اصغر پیوندی و سیدرضا رئیس کرمی منتخبان احتمالی
سپید: هنوز مدت زیادی تا پایان دوره ریاست محسن ضیایی بر جمعیت هالل احمر باقی مانده است. کناره گیری )بخوانید برکناری( محسن ضیایی از ریاست جمعیت هالل احمر منجر به تشکیل زود هنگام جلسه شورای عالی جمعیت هالل احمر در روز یک شنبه دوم 

مهر شده است. شورای عالی هالل احمر مرکب از 16 نفر است که 2 نفر از میان نامزدهای ریاست جمعیت هالل احمررا  انتخاب و به رییس جمهور معرفی می نماید. علی اصغر پیوندی، سید رضا رییس کرمی، علی صارمیان و مصطفی محمدیون )به ترتیب الفبا از راست به 
چپ(  نامزدهایی هستند که برای ریاست جمعیت هالل احمر ثبت نام کرده اند. گمانه زنی های رسانه ای حاکی است علی اصغر پیوندی و  سید رضا رییس کرمی از سوی شورای عالی جمعیت هالل احمر به رییس جمهور معرفی خواهند شد.

با توجه به انتخابات ریاست جمعیت هالل احمر در روز یکشنبه دوم 
مهر، سپید مصاحبه کوتاهی با سیدرضا رییس کرمی، فوق تخصص 
روماتولوژی و مدیر گروه سابق بیماری های کودکان دانشگاه علوم 
پزشکی تهران به عنوان نامزد ریاست جمعیت هالل احمر را در انجام 

داد که در ادامه این گفت وگو را می خوانید.  
خوانندگان می دانند سخت ترین نوع مصاحبه، پرسش و پاسخ کوتاه 
است و سپید از او خواست به سواالت، فقط پاسخ کوتاه بدهد و او با ما 
نهایت همکاری را کرد. با هم این گفتگوی اختصاصی را می خوانیم. 
سپید تالش کرد با بقیه نامزدها بخصوص علی اصغر پیوندی، نیز 

گفتگو کند که موفق نشد.
سپید: مهمترین چالش های پیش روی جمعیت هالل احمر را چه 

می دانید؟
از فرصتی که به من دادید، تشکر می کنم. به نظر من مهمترین چالش های 
پیش روی جمعیت هالل احمر پیچیدگی فزاینده و رشد شتابنده ریسک 
و  فردی  گوناگون  پذیری های  آسیب  افزایش  و  سوانح  و  حوادث 
اجتماعی و از سوی دیگر تامین منابع پایدار و ظرفیت های الزم انسانی 

و لجستیک است.
سپید: با توجه به اینکه قبال معاونت جمعیت هالل احمر را به عهده 
داشته اید، مهمترین اولویت جمعیت هالل احمر را در ۴ سال آینده 

چه می دانید؟
اولویت های جمعیت در چهار محور گسترش صلح و دوستی، کمک به 
ایجاد جامعه تاب آور، کمک به تامین زندگی سالم، ایمن و حفظ محیط 
زیست و توانمندسازی جوانان و داوطلبان تعریف می شود. خالصه 

بگویم در وضعیت فعلی مهمترین اولویت کمک به ایجاد جامعه تاب 
آور، کاهش خطر و پاسخ گویی موثر به سوانح و حوادث است.

سپید: شما سال ها مدیریت یکی از بزرگترین گروه های دانشگاهی 
کشور را به عهده داشتید. در حقیقت موظف بودید با ایجاد و تضمین 
و رشد  مشارکت  زمینه  کارآمدی  با  توام  دموکراتیک  روندهای 
استادان، دستیاران و دانشجویان را در کنار پرستاران و سایر کارکنان 
دانشگاه فراهم آورید. با توجه به تجربیاتتان نحوه تصمیم گیری و 

تصمیم سازی در جمعیت هالل احمر را چگونه ارزیابی می کنید؟
با عنایت به اینکه هالل احمر به عنوان یک جمعیت تعریف شده است، 
تصمیم گیری در آن مبتنی بر نظرات داوطلبان و جوانان جمعیت است که 
طی یک روند دموکراتیک از شهرستان ها شروع شده و به همین صورت 
تا انتخاب رییس جمعیت پیش میرود. این نحوه اداره جمعیت که در 
اساسنامه بخوبی ذکر شده، نشان دهنده نقش جوانان و داوطلبان در 

مشارکت در تمامی تصمیمات جمعیت است.
سپید: به عنوان یک استاد دانشگاه شرایط و نقش رییس جمعیت را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
رییس جمعیت باید فردی آشنا به اصول، اهداف و برنامه های جمعیت بوده 
و بتواند نقش راهبری را در ارتباطات درون سازمانی و همکاری های خارج 
سازمانی به خوبی ایفا کند، باید در بین جوانان و داوطلبان پذیرش مناسب 

داشته و توانایی برقراری ارتباط با آنها را بخوبی داشته باشد.
سپید: چند دهه عضو کلیدی شورای مرکزی انجمن اسالمی جامعه 
پزشکی هستید، با توجه به واقعیت های امروز فضای سیاسی، اجتماعی، 
اجرایی و اداری، نقش دولت و مجلس در تقویت جمعیت را چه می دانید؟

جمعیت نقش معین را در بسیاری از فعالیت های حاکمیتی و همچنین 
تولی گری را در بسیاری از آنها به عهده دارد و این موضوع اهمیت ارتباط 
نزدیک جمعیت و ساختار مدیریتی آن با دولت و مجلس را نشان می دهد. 
با تمامی  بتواند ضمن حفظ استقالل جمعیت  باید  رییس جمعیت 
نهادهای مردمی و دولتی ارتباط مناسب برقرار کرده و از تمامی روابط 

برای تقویت جمعیت استفاده کند.
سپید: شما در دوره ای معاون مهمترین دانشگاه علوم پزشکی کشور 
بوده اید، که کشور با چالش های جدی منابع مواجه بوده است. با توجه 
به چالش های جدی پیش رو نظرتان درباره نحوه تامین منابع پایدار 

برای هالل احمر چیست؟
یکی از معضالت همیشگی همه سازمان ها به ویژه جمعیت ها که مبتنی 
بر مشارکت مردم و کمکهای داوطلبانه است، تامین منابع پایدار است. 
جمعیت هالل احمر ایران دارای پتانسیل های خوبی در حوزه های اقتصادی 
است که با مدیریت صحیح قابلیت زیادی در پشتیبانی از فعالیت های 
عملیاتی جمعیت دارند، همچنین مردم و داوطلبان جمعیت همواره آماده 
کمک هستند که این بحث نیازمند تعریف جدید و برنامه ریزی مناسب در 
فعالیت های داوطلبانه است.همچنین برقراری ارتباط مناسب با دولت و 

مجلس امکان حداکثر بهره برداری از منابع عمومی را فراهم می کند.
سپید: شما رییس ستاد سالمت حسن روحانی را در انتخابات ریاست 
جمهوری اخیر به عهده داشتید که توانستید به خوبی جامعه پزشکی را 
در حمایت از ریاست جمهوری حسن روحانی بسیج کنید. اما اخیرا 
شایعاتی مبنی بر تاثیرگذاری نهادهای خارج جمعیت در تعیین رییس 

جمعیت هالل احمر مطرح شده است. نظر شما در این رابطه چیست؟

با توجه به ساختار جمعیت و نیازی که به نقش آفرینی جوانان و داوطلبان 
در فعالیت های جمعیت وجود دارد، و حضور هفت نفر از منتخبین مجمع 
عمومی در شورای عالی معموال امکان اثر گذاری وجود ندارد و اگر 
افرادی این موضوع را مطرح می کنند قطعا غلط بوده و به جهت سوء 
استفاده است. سوابق کار نشان می دهد که رییس جمهور معموال مبتنی بر 
نظر اعضای شورای عالی جمعیت عمل می کند. پخش اینگونه شایعات و 
دامن زدن به آن را از موجبات تضعیف ارکان اصلی جمعیت بویژه مجمع 

عمومی و شورای عالی جمعیت می دانم. 
بزرگترین  دانشجویی  معاونت  سال ها  اینکه  به  توجه  با  سپید: 
دانشگاه علوم پزشکی کشور را به عهده داشته اید و از نزدیک به 
امور دانشجویان که قشر فرهیخته ای از جوانان هستند، در عین حال 
به عنوانی فردی که جانباز و برادر شهید است و بهترین سال های 
جوانی اش را به عنوان جوان بسیجی در دفاع مقدس مشارکت داشته، 

نقش جوانان در آینده جمعیت هالل احمر چه می دانید؟ 
جوانان در جمعیت تعریف وسیع تری دارد و در واقع از نونهالی شروع 
می شود، اساس کار جمعیت ها در تمام دنیا هستند. آموزش صلح و 
بشردوستی و ایجاد حس خوب فداکاری برای همنوع باید از همان 
کودکی در برنامه های ما باشد. و همچنین ساخت آینده مناسب و 
درخشان برای جمعیت در ابعاد مختلف فعالیت های داوطلبانه و مدیریت 
کالن جمعیت در گرو تربیت و تقویت جوانان عالقمند از سنین پایین 
است. در اهمیت نقش جوانان هالل باید یاد آوری کنم در متن حکم مقام 
معظم رهبری برای حضرت آیت اهلل معزی، نماینده رهبری در جمعیت 

هالل احمر ایشان به اهمیت حضور جوانان توجه ویژه داشته اند.
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قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار  انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید
همین امروز با ما تماس بگیرید:

info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 26151499 – 26151485            تلگرام

           

 صفحه 3

هیات رییسه شورای عالی نظام پزشکی مشخص شد

 محمدرضا ظفرقنـدی
رئیس شورای عالی نظـام پزشکی شـد

موسیقی ایران به سوگ 
خواننده پیشکوست نشست

نـادر گلچیـن پـس از 
دوره ای بیماری درگذشت
درهای سالن کنسرت شهرام ناظری و حافظ ناظری 
نادر گلچین - خواننده – در هشتادویک سالگی پس 
از مدتی بستری بودن در بیمارستان ظهر روز جمعه 

سی و یکم شهریورماه درگذشت...
 صفحه 16

طبق نتایج یک تحقیق جدی��د، زنان مبتال به دیابت که 
به طور منظم چای یا قهوه حاوی کافئین می نوشند در 
مقایس��ه با زنانی که هرگز کافئین مصرف نمی کنند، 

عمر طوالنی تری خواهند داشت...

مصرف غذاهای ناسالم می تواند منجر به بروز مشکالت 
سالمت و حتی مرگ زودهنگام در طوالنی مدت شود...

مقامات بهداش��تی هند با هش��دار نس��بت به شیوع 
بیماری های تب دنگی و ماالریا در پایتخت هند اعالم 
کردند می��زان ابتال به این بیماری ها در س��الجاری در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است...

محققان عنوان می کنند
آجیـل بخـوریـد 
تـا   الغـر بمـانیـد

گفتوگویاختصاصیسپیدباسیدرضارییسکرمینامزدریاستجمعیتهاللاحمر

امکان تاثیرگذاری نهادهای دیگر در تعیین رییس جمعیت هالل احمر وجود  ندارد 


