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قابل توجه هیئت مدیره انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
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معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت:

 سازمان انتقال خون
درگاهی به روی 

مشارکت های اجتماعی است

مدیر فرآورده های آرایشی سازمان غذا و دارو:

واردکنندگان فرآورده های آرایشی 
به ایجاد نمایندگی ملزم شدند

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:

ارز مورد نیاز تجهیزات 
باید به موقع تامین شود

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

کمبود یا مغایرت قیمت داروها را 
از طریق سامانه ۱۹۰  اعالم کنید

روی خط سپید

روایت مستندی از عمل پیوند قلب

دوساعت زندگی بدون قلب
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس:

 همه تجهیزات اتاق عمل 
یکبارمصرف نیستند

موهبتی در نشست خبری اعالم کرد 

اختصاص 1000 میلیارد تومان 
اسناد خزانه به بیمه سالمت

آبیاری اراضی کشاورزی با فاضالب شهری تهران 

آیا صیفی جات و سبزیجات مورد 
استفاده تهرانی ها آلوده هستند؟

 صفحه 2 صفحه 3

سپید: »میرمصطفی عالی نسب« که پیشوند میر را به واسطه سیادت خانواده 
در نام خود داشت در سال ۱۲۹۸ در خانواده ای اصالتا تبریزی در شهر 
مسائل  در  میرمصطفی  سرشار  استعداد  و  هوش  آمد.  دنیا  به  کاظمین 
اقتصادی و قدرت پیش بینی و تحلیل وقایع سیاسی اجتماعی و ارتباط 
آن با اقتصاد، از البه الی برگ برگ دفتر زندگی او قابل برداشت است. 
وی در دوره ای از زندگی به کار تجارت پرداخت و تاجری نمونه شد. 
از برهه ای کار تجارت را رها کرده و به تولید ملی روی آورد و در آن 
عرصه هم به موفقیت های بزرگی نائل شد. او ضمن این فعالیت ها با 
مراجع دینی و فعاالن سیاسی اجتماعی هم روابط نزدیکی داشت و در 
جلسات برخی از علمای برجسته آن دوران همچون آیت ا... بروجردی، 

آیت ا... حجت و آیت ا... میالنی شرکت می کرد.
فرشاد مومنی از اساتید نام آشنای اقتصاد  نقل می کند که آیت اهلل بروجردی 
و آیت اهلل میالنی هیچگاه در مسائل اقتصادی بدون مشورت با عالی نسب 
تصمیم گیری نمی کردند و حتی یک بار آیت اهلل میالنی فتوای خود در مورد 
سرقفلی و سفته را پس از مخالفت عالی نسب تغییر داده بود. عالی نسب 
همچنین با استاد مرتضی مطهری و سید محمد بهشتی نیز جلسات و مباحث 
مستمری را دنبال می کرد. در آن دوران دوستی او با عالمه محمد تقی 
جعفری نیز مشهور بود به طوری که قرار مشترکی میان این دو گذاشته 
شده بود مبنی براینکه میرمصطفی عالی نسب علوم اسالمی را از عالمه 
اقتصاد آموزش دهد. عالی نسب  بیاموزد و در مقابل به ایشان  جعفری 

بعدها در فعالیت های انقالبی با آیت اهلل طالقانی هم ارتباط خوبی پیدا کرد.
۵ روز از پیروزی انقالب اسالمی گذشته بود که امام خمینی )ره( به 
توصیه آیت اهلل بهشتی در حکمی ۸ نفر را برای تصرف اتاق بازرگانی 
مامور کردند که نام میرمصطفی عالی نسب نیز در میان آنها بود. عالی نسب 
به واسطه رابطه خوبی که با انقالبیون داشت، همان زمان به عنوان مشاور 
اقتصادی دولت موقت به کار گرفته شد و سمت هایی را در شوراهای 
اقتصادی پذیرفت. یکی از مهمترین کارهایی که او برعهده گرفت و به 
سرانجام رساند، مدیریت ایران خودرو بود. او اولین مدیر ایران خودرو 
پس از انقالب بود. عالی نسب در دولت های رجایی، مهدوی کنی، باهنر و 
آیت اهلل خامنه ای هم به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور و نخست وزیر 
ایفای نقش می کرد. همچنین عضویت در شورای اقتصاد، شورای پول و 
اعتبار، هیأت مؤسس سازمان صنایع ملی، ریاست شورای عالی صادرات 
غیر نفتی و مسئولیت راه اندازی مجتمع مس سرچشمه و مجتمع فوالد 
اهواز، از جمله مسئولیت های مهمی بود که بر عهده گرفت. اما شاید نقش 
او در دوران جنگ تحمیلی به عنوان مشاور دولت، برجسته تر از سایر 
مسئولیت ها باشد چراکه در این دوران، اقتصاد تحریم شده ایران با تمام 
دشواری های زمان جنگ به گونه ای مدیریت شد که مایحتاج اساسی مردم 
تامین شد و حتی برخی اقدامات توسعه ای نظیر ساخت فوالد مبارکه، مس 

سرچشمه و تولید خودرو هم به مسیر خود ادامه دادند.
با  کمتری  ارتباط  رفسنجانی  هاشمی  دولت  آغاز  با  نسب  عالی 

کنار  از صحنه  رفته رفته  و  کرد  پیدا  اقتصادی کشور  تصمیم گیری های 
رفت. از سال ۱۳۶۸ به بعد تا پایان عمر به همراه چند نفر ازهمفکران 
خود نهضت مدرسه سازی روستایی در ایران را به راه انداخت و حاصل 
آن ساخت بالغ بر صد مدرسه روستایی بود که آن را بی نام و نشان 
به آموزش و پرورش تقدیم کرد. فعالیت های خیریه او از مدرسه سازی 
هم فراتر رفته بود به طوری که چند بیمارستان تامین اجتماعی به نام 

او بنا شده است که یکی از آنها بیمارستان عالی نسب در تبریز است.
میرمصطفی عالی نسب پرچمدار اقتصاد ملی ایران پس از ۸۶ سال 
زندگی در دوران های سرنوشت ساز ایران از ملی شدن صنعت نفت تا 
انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی، سرانجام در هفتم تیرماه سال ۸۴ 
و فقط ۴ روز پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری 
ایران از دنیا رفت اما بررسی فعالیت های او در زمینه تولید و اقتصاد ملی 
نشان از ماندگاری مردی از جنس بخش خصوصی با آرمان های ملی 
دارد. فعال اقتصادی و کارآفرینی که جهت گیری های اقتصادی اش را در 
تمام دوره های حساس سیاسی با انتخاب های ملی و مردمی، پیوند داد.

یادبودی  مراسم  بزرگمرد،  این  عروج  سالگرد  سیزدهمین  در  اینک 
در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد و جمعی از شاگردان و نزدیکان و 
همسنگران وی به ایراد سخن پرداختند. در صفحه 4 این شماره، سخنان 
فرشاد مومنی اقتصاددان، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو موسسه 

دین و اقتصاد تقدیم خوانندگان عزیز روزنامه سپید خواهد شد.

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

هشدار فرشاد مومنی درباره اوضاع اقتصادی کشور در مراسم بزرگداشت استاد میرمصطفی عالی نسب

به نام توسعه ایران به نظام تصمیم گیری کشور
 اعالم خطـرمی کنم

هشدار به داروخانه ها

 فروش ریتالین 
بدون نسخه ممنوع

 صفحه 3

ــن دارو در کشــورها رو به  ــرانه ای ــی مصرف خودس به تازگ
افزایش اســت و گزارش های متعددی وجــود دارد که برخی 
از افراد برای بیدار ماندن در شــب های امتحــان از قرص های 
ریتالین استفاده می کنند تا بتوانند چندین ساعت متوالی بیدار 

مانده و تمرکز خود را حفظ کنند...

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 26151499 – 26151485            تلگرام



روایت مستندی از عمل پیوند قلب

قلبش به آرامی می تپد اما بی قراری خطوط 
صفحه نمایشگر نشان از نامساعد بودن 
حالش دارد، سکوتی بر فضای اتاق حاکم 
است، چند پزشک سبزپوش از راه می رسند 
بالفاصله دست به کار می شوند، یک نفر 
قیچی و چاقوهای براقی را بر روی یکی 

از تخت ها می چیند.
فارس،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
کودکی الغر اندام روی تخت اتاق عمل 
دراز کشیده؛ چشم های معصومش نشان از 
خوابی عمیق دارد؛ چند شلنگ به صورتش 
ملحفه ای سبز رنگ روی  وصل شده و 
بدنش را پوشانده است. پزشکی ماسک 
سفیدی بر صورتش می زند و قدم زنان بر 
بالین بیمار حاضر می شود؛ پرستارها مانند 
پروانه هایی به دورش می چرخند؛ پزشک 
کار را آغاز می کند؛ ناگهان صدای دلخراشی 
سکوت اتاق را برهم می زند؛ دستگاهی 
روشن شده و مته فوالدی سینه »ابوالفضل« 
را می شکافد، گویی کودک دیگر جانی در 

بدن ندارد...
دستکش های  بالفاصله  پزشک 
خون آلودش را عوض می کند، دوباره تیغ 

جراحی را به دست می گیرد و این بار  قلب کودک 
از بدنش خارج  می شود، قلبی که دیگر ضربانی ندارد 
و صدایش به گوش نمی رسد؛ پزشکان دست از کار 
می کشند و هریک در گوشه ای از این اتاق سرد مشغول 

به انجام کاری می شوند.«
حدود دو ساعت از خارج شدن قلب از بدن می گذرد 
و کودک به وسیله دستگاه قلب مصنوعی زنده مانده 
است. همهمه ای به راه می افتد؛ ناگهان یکی از پزشکان به 
سمت در اتاق می دود؛ پرستاری  دستگاه های اتاق عمل 
را چک می کند و دیگری قلم به دست به سرعت نکاتی 
را بر روی کاغذها یادداشت می کند؛ ناگهان پرستاری 

اعالم می کند: »قلب اهدایی از راه رسید.«

 قلبی که زنده است
با  به گوش می رسد؛ فردی  طنین گام های حیات 
چمدان قرمز رنگ وارد اتاق عمل می شود؛ آری قلب 
اهدایی از راه رسید؛ قلبی که روزی در بدن نوجوان 
دیگری می تپیده و خون حیات را در رگ هایش جاری 
می ساخته؛ اما نوجوان در حادثه تصادف جان خود را 
از دست داده و حاال قلبش قرار است  با قرار گرفتن در 

بدن »ابوالفضل« زندگی تازه ای را به او ببخشد. 

شش ساعت جراحی طاقت فرسا
چراغ »سیالتیک« اتاق عمل دوباره روشن می شود؛ 
گویی نور حیات بر بدن کودک تابیده، پزشکان دست به 
کار شده و تیغ جراحی را به دست می گیرند؛ پرستاران 
شروع به کار می کنند؛ قلب اهدایی به وسیله یکی از 
اعضای تیم جراحی از جعبه قرمزی که مملو از یخ 
است خارج و در دستان جراح قرار می گیرد؛ قلبی که 

می تپد و حیات دارد ...
سرانجام این عمل سخت پس از گذشت 6 ساعت 
به پایان می رسد؛ در اتاق عمل باز می شود، بیمار برای 

ادامه روند درمان به بخش انتقال می یابد و پزشک با 
لبخندی رضایت بخش خبر موفقیت آمیز بودن پیوند 

قلب را به خانواده »ابوالفضل« می دهد.

انتظار پشت در  اتاق عمل
پدر پشت در اتاق عمل منتظر خبری از فرزند دلبندش 
است؛ همه اطرافیان پریشان حال نگران بیمارشان هستند؛ 
یکی تسبیح به دست دارد، ذکر می گوید و دیگری دعایی 

را زیر لب زمزمه می کند.
قدم زدن های مکرر مادر پشت در اتاق عمل نشان از 
بی قراری عمیقش دارد؛ برای چند لحظه با او هم کالم 
می شویم؛ از بیماری »ابوالفضل« برایمان می گوید: »با 
مشاهده عالئم گوارشی و دل درد به پزشک مراجعه 
کردیم اما تا مدت زمانی بیماری به درستی تشخیص 
داده نشد تا اینکه ما را به بیمارستان مرکزی اطفال تهران 
ارجاع دادند. پزشکان این مرکز پس از انجام معاینات 
به ما اعالم کردند که تنها 10 درصد از ظرفیت قلب 
فرزندمان فعال است و ما را برای ادامه درمان به بیمارستان 
قلب شهید رجایی فرستادند. وقتی به بیمارستان قلب 
شهید رجایی مراجعه کردیم و متخصص قلب کودکان 
معاینات الزم را انجام داد به ما اعالم شد که ابوالفضل 
نیازمند پیوند قلب است و ما با ناامیدی بیمارستان را 
ترک کردیم. هیچ وقت فکرش را نمی کردم که روزی 
فرزندم به پیوند قلب نیاز داشته باشد اما وقتی این خبر 
را به ما دادند؛ انگار دنیا بر سرمان خراب شد و شب ها 
را با این فکر که شاید فرزندمان را از دست بدهیم به 

صبح رساندم.«

توان تشکر از خانواده اهداکننده را ندارم
وقتی مادر از لحظه شنیدن خبر پیدا شدن قلب برای 
فرزندش صحبت می کند، اشک در چشمانش جمع 
می شود و می گوید: حدود یک ماه در انتظار عمل پیوند 

قلب بودیم تا سرانجام خانواده ای به دلیل مرگ مغزی 
فرزندشان رضایت می دهند تا اعضای بدنش را اهدا کنند. 
ما با ناامیدی بیمارستان را ترک کرده بودیم و هرلحظه 
آقای  از دست بدهیم، وقتی  بود فرزندمان را  ممکن 
دکتر خبر پیدا شدن قلب را به ما داد؛ گویی معجزه ای 
در زندگی مان رخ داد و از این حس که فرزندم زنده 

خواهد ماند، اشک شوق می ریختم.«
ادامه  در حالی که بغض گلوی مادر را می فشارد 
می دهد: »نمی دانم از خانواده اهدا کننده چگونه تشکر 
کنم. اهدا کردن اعضای بدن فرزند کار آسانی نیست 
اما آنها قلب فرزندشان را بخشیدند تا فرزند من نفس 
بکشد و اگر بخشش آنها نبود چه بسا که ما هم اکنون 

رخت سیاه بر تن داشتیم.«

ده روز بعد؛ حال »ابوالفضل« خوب است
اکنون حدود ده روز از عمل پیوند »ابوالفضل« می گذرد 
که برای مالقات او به بیمارستان قلب شهید رجایی تهران 
آمده ایم؛ می گوید حالم خوب است و دیگر دردها کم 
کم دارند از بین می روند.« لبخندی بر لبانش جاری است؛ 
از او درخصوص شغل آینده اش می پرسم؛ دوست دارد 
فوتبالیست شود، کاپیتان تیم فوتبال »پیوند عضو« باشد و 
دلتنگ مدرسه رفتن است. با زبان شیرین کودکانه اش از 
خانواده اهدا کننده قلب تشکر می کند و می گوید تمام 
تالشش را خواهد کرد تا فرد مفیدی برای جامعه باشد 

و قلب اهدایی در بدن یک انسان موفق بتپد.

پنج عمل موفق پیوند اطفال از آغاز سال 97
سید محمد مهدوی رئیس بخش پیوند قلب اطفال در 
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی 
تهران  و عضو تیم پزشکی که مسئولیت پیوند قلب را برعهده 
توضیح  این کودک  بیماری  است درخصوص  داشته 
می دهد: »ابوالفضل مبتال به نوعی بیماری قلبی است 

که در آن دریچه های قلب بزرگ می شود، 
در این بیماری عفونت های ویروسی عضله 
قلب را درگیر می کنند و برخی از افراد نیز 
به دلیل زمینه های ژنتیکی مبتال به این نوع 
بیماری می شوند. از جمله عالئم این بیماری 
می توان به شکم درد مزمن اشاره کرد که 
پس از بررسی ها مشخص می شود مشکل 

اصلی فرد بیماری قلبی است.«
درباره  عروق  و  قلب  متخصص  این 
انتظار  طوالنی شدن طوالنی شدن زمان 
برخی از افرادی که در لیست پیوند قلب 
سال  یک  »حدود  می گوید:  دارند  قرار 
و نیم در لیست انتظار قرار می گیرند به 
دلیل اینکه قلب اهدایی از لحاظ اندازه و 
سایر مشخصات باید با فرد دریافت کننده 
همخوانی داشته باشد، اعضای فرد اهدا 
کننده بین 10 تا 14 روز قابل نگهداری 
هستند و الزم است بالفاصله پیوند صورت 
گیرد. در حال حاضر کودکان بستری که در 
حالت اورژانس قرار دارند به شش مورد 
می رسد  و خوشبختانه در سال 97 توانستیم 
تا کنون 5 عمل پیوند موفق داشته باشیم 
که عدد مناسبی است؛ سال گذشته نیز 35 
مورد پیوند قلب اطفال در این مرکز انجام شده است.«

8 هزار مرگ مغزی در سال
مهدوی با بیان اینکه داروهای مورد نیاز بیماران پیوند 
شده در مواقعی در دسترس نیست از وزارت بهداشت 
درخواست کرد تهیه این داروها در اولویت قرار گیرد، 
این کودکان نیازمند فرم شربت دارویی هستند که در 

کشور ما موجود نیست.
وی ادامه می دهد: »ساالنه حدود 5 تا 8 هزار نفر 
در کشور دچار مزگ مغزی می شوند که برخی از این 
افراد قابلیت اهدای عضو را نداشته اما به طور کلی یک 
سوم این افراد اعضای خود را اهدا می کنند لذا الزم 
است رسانه ها باید بر روی مسئله فرهنگ سازی اهدای 
عضو بیشتر کار کنند. در کشور ما مرگ مغزی باید به 
تایید 4 پزشک برسد و پس از آن عمل اهدای عضو 
صورت می گیرد، در هیچ جای دنیا موردی از مرگ 
مغزی وجود ندارد که به زندگی برگشته باشد و باید 
در خصوص تفاوت کما و مرگ مغزی نیز اطالع رسانی 

کافی صورت گیرد.«

اهدای زندگی بدون چشم داشت
هنوز انسان های باوجدانی وجود دارند که برای زندگی 
بخشیدن به دیگران حاضر به اهدای اعضای بدن عزیزان 
و  از خود  هیچ عکسی  و  هستند  رفته شان  از دست 
به اشتراک  اقدام بزرگ در صفحه های اجتماعی  این 
نمی گذارند، انسان هایی که برایشان جان بخشیدن مهم 

است نه شهرت، انسان هایی که آدمیت دارند.
اهداء زندگی یعنی بدون تظاهر و با رضایت قلبی 
از سرمایه خود ببخشی، بیماری را از مرگ برهانی و 
به زندگی برگردانی؛ اشک های چشمان منتظر مادری 
را به اشک شوق تبدیل کنی و پدری را از دلواپسی 

نجات دهی...

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
در حمایت از بخشنامه وزارت بهداشت:

همـه تجهیـزات اتـاق عمـل 
یکبـارمصرف نیستنـد

انتقادها  درخصوص  مجلس  ودرمان  بهداشت  کمیسیون  عضو 
به وزارت بهداشت مبنی بر مصوبه استفاده چندین بار از لوازم 
پزشکی در اتاق عمل، گفت: »بسیاری از تجهیزات دراتاق عمل 
قابل  استریل و استفاده به دفعات است، بنابراین در همه کشورهای 
دنیا چنین مسئله ای وجود داشته و این بخشنامه با توجه به این 

موارد هیچ منافاتی با ضوابط بهداشتی ندارد.«
محمد حسین قربانی افزود: »نکته مهم این است که بسیاری 
از لوازم مصرفی یکبارمصرف در اتاق عمل نباید مجدد مورد 
دستکش  یا  و  بیمار  لباس  مثال  عنوان  به  گیرد،  قرار  استفاده 
پزشک جزء لوازم یکبارمصرف بوده و باید برای جلوگیری از 
عفونت ها درمراکز درمانی و رعایت موازین بهداشتی یکبار از 

این لوازم استفاده کرد.« 
تولیدی  مراکز  از  بسیاری  در  امروز  »تا  کرد:  تصریح  وی 
بهداشتی  مصرفی  لوازم  تولید  زمینه  در  اقتصادی  بنگاه های  و 
است،  انجام شده  اشتغال زایی  و  گرفته  سرمایه گذاری صورت 
یعنی برای بحث صادرات برنامه ریزی نداشته و باید تجهیزات 
در داخل کشور مصرف شود؛ بنابراین شاید وزارت بهداشت و 
درمان به دنبال صرفه جویی باشد، اما پیگیری این مسئله درکالن 

کشور به نفع نخواهد بود.«
قربانی با بیان اینکه این بخشنامه بیشتر برای لوازم با قابلیت 
استریل چندین باره خواهد بود، گفت: »چون قابلیت استریل برای 
برخی لوازم اتاق عمل وجود دارد، پس استفاده چندین باره از آنها 
هیچ منعی ندارد، فقط مسئله مهم استفاده یکبار از لوازم شخص 
بیماربوده که در بحث بستری از آن استفاده می شود؛ همه نقاط 

دنیا این مسئله عرف بوده و خارج از آن وجود ندارد.«
نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه برخی وسایل اتاق عمل را می توان استریل و به دفعات 
استفاده کرد، افزود: »این وسایل را می توان دریک پروسه زمانی 
استریل کرد و به طورحتم انتقال هیچ بیماری با این تجهیزات 
استریل شده وجود ندارد، نمی توان تمامی تجهیزات اتاق عمل 
را یکبارمصرف کرد؛ بنابراین جای هیچ نگرانی با این مصوبه 
وجود ندارد.« وی با بیان اینکه با این بخشنامه رانت های خرید 
بسیاری تجهیزات ولوازم پزشکی دچار مشکل کرده است، تصریح 
کرد: »پس از تعطیالت مجلس کمیسیون بهداشت به طورحتم 

ابالغیه این بخشنامه را برای روشن شدن مسئله پیگیری می کند.«

آبیاری اراضی کشاورزی با فاضالب شهری تهران 

آیا صیفی جات و سبزیجات مورد استفاده 
تهرانی ها آلوده هستند؟

مجلس  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  سخنگوی 
وجود  وسیعی  کشاورزی  اراضی  کنونی  شرایط  »در  گفت: 

با فاضالب شهری تهران آبیاری می شوند.« دارد که 
با  کشاورزی  مزارع  آبیاری  با  رابطه  در  شاعری  محمد  علی 
آب فاضالب شهری گفت: »اراضی کشاورزی وسیعی وجود 
دارد که با فاضالب شهری تهران آبیاری می شوند، محصوالتی 
همچون پیاز، هویج و انواع سبزیجات ، صیفی جات با فاضالب 
شهری آبیاری می شوند که باعث آلودگی این محصوالت شده  
و می بایست نهاد های متولی کنترل های الزم را انجام بدهند.«
نماینده مردم نکاء، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی 
آبیاری مزارع کشاورزی با آب فاضالب شهری را بر خالف 
قانون و مقررات دانست و گفت: »کنترل سالمت محصوالت 
کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست است. وزارت 
جهاد کشاورزی اجازه آبیاری مزارع کشاورزی با آب فاضالب 
شهری را به هیچ عنوان نباید بدهد، وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست هم نقش نظارتی 
باشند.« داشته  بیشتری  نظارت  دارند و می بایست  کنترلی  و 

تربار  و  میوه  میادین  در  باید  نیز  افزود: »شهرداری   شاعری 
عرضه  اجازه  و  باشد  داشته  را  الزم  کنتزل های  و  نظارت 
وجود  عدم  بر  تاکید  با  وی   ». ندهند  را  محصوالت  این 
با آلودگی های محصوالت کشاورزی  نقص قانون در رابطه 
نیز  از خاک  قانون حفاظت  و خاک گفت: »در حال حاضر 
و  تخریب  و  آلودگی  الیحه  دراین  است.  تصویب  حال  در 
نحوه  و  خاک  تخریب کننده  و  آلوده کننده  و  آن  مصادیق 
با آنها تعیین شده است. این قانون یکی از  برخورد قانونی 
مترقی ترین قانون هایی هست که به زودی در مجلس تصویب 
دستگاه  های  به  نگهبان  شورای  تایید  از  بعد  و  شد  خواهد 

شد. خواهد  ابالغ  اجرایی 

خانه ملت

دو ساعت زندگی بدون قلب

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت در نشست مجمع خیرین انتقال 
خون خراسان رضوی، سازمان انتقال خون را درگاه وزارت بهداشت به 
روی مشارکت های اجتماعی دانست. سیدمحمدهادی ایازی با بیان این 
مطلب، تاکید کرد: »این مجمع می تواند در گسترش پایگاه های اهدای 
خون در سطح استان، اقدام کند.«ئ وی در ادامه اظهار داشت: »سازمان 
انتقال خون و ساختار آن به گونه ای است که می تواند از کمک های مردم 
بهره گیرد، زیرا بحث تولید فرآورده های خونی در راستای سالمت مردم 
و نجات جان آنهاست.« رییس مجمع خیرین کشور تصریح کرد: »در 
حال حاضر سازمان انتقال خون نیاز دارد که مجموعه زیرساخت هایی 
در مراکزی که در حال حاضر موجود هستند، ساخته  شود تا کرامت 
اهداکنندگان خون که ایثارگرانه در این راه قدم برداشته اند حفظ شده و 

بتوان مکانی در شأن آنان و عمل بزرگشان احداث کرد. «

ساماندهی مشارکت های مردم 
مدیرکل انتقال خون استان خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید 
بر اهدای خون به عنوان عملی خیر و داوطلبانه، تشکیل مجمع خیرین 
انتقال خون را ساماندهی مشارکت های مردم در گسترش حوزه های 

زیرساختی و تجهیزاتی انتقال خون و اهدای خون دانست.
حمیدرضا اسالمی  تصریح کرد: »سازمان انتقال خون ایران از جمله 
سازمان هایی است که در آن حضور مردم بسیار چشمگیر بوده و در آن 

اهدای خون مردم به شیوه ای داوطلبانه و به صورت کار خیر مطرح است.«
مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی هدف از تشکیل این مجمع 
را ساماندهی مشارکت های مردم در حوزه اهدا، انتقال خون، تجهیز 
زیرساخت ها و گسترش کیفیت فرآورده های خونی عنوان کرد و افزود: 
انتقال خون، مردم و خیرین به  »در سال های پیش و در همه مراکز 
مانند حوزه های تجهیزات  شیوه های مختلفی در حوزه های مختلف 
و سایر حوزه های زیرساختی حضور پیدا می کردند و گاهی اوقات 
انتقال  سازمان  وی  داشتند.«  نیز،  انتقال خون  سازمان  به  کمک هایی 

خون را نماد حضور مردم خیر در حوزه سالمت دانست و تاکید کرد: 
»مرکز انتقال خون خراسان رضوی این آمادگی را دارد تا از کمک همه 
خیرین در شناسایی اولویت ها و گسترش فرهنگ اهدا و نیز توسعه 

مراکز استاندارد بهره برداری کند.«

سازمان انتقال خون، نماد حضور مردم در حوزه سالمت 
همچنین فردین بلوچی، دبیر مجمع خیرین انتقال خون ایران در 
این نشست با تاکید بر اینکه سازمان انتقال خون نماد حضور مردم 
در حوزه سالمت است، اظهار داشت: »هدف از تشکیل این مجمع، 
ساماندهی کارهای خیر و مشارکت های مردم در سازمان انتقال خون و 
فرهنگ سازی اهدای خون به عنوان عملی ایثارگرانه است در حقیقت 
سازمان انتقال خون نماد حضور مردم در حوزه سالمت است.« وی 
افزود: »با این وصف جای یک مجمع در این مجموعه خالی بود که 
امیدواریم با تشکیل آن، گام های بلندی برداشته شود.« بلوچی در رابطه 
»تهیه  کرد:  در سراسر کشور تصریح  انتقال خون  مراکز  با گسترش 
ما  و  دارد  استاندارد های خاص  یکسری  به  نیاز  فرآورده های خونی 
نمی توانیم خارج از این استاندارد ها، فرآورده های خونی برای مردم 
تهیه کنیم.به همین دلیل مدیریت خاصی در حوزه مراکز خون در ستاد 
مرکزی طراحی شده است که براساس شرایط خاصی به گسترش مراکز 

انتقال خون می پردازد.«

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت در نشست مجمع خیرین انتقال خون خراسان رضوی:

 سازمان انتقال خون درگاهی به روی مشارکت های اجتماعی است
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کیانوش  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به  داد.  خبر  دارویی  اقالم  تمام  مصوب  قیمت  به  مردم  دسترسی  امکان  از  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
جهانپور از دسترسی مردم به قیمت مصوب تمام داروها خبر داد و اظهار کرد: »با توجه به ضرورت اطالع رسانی به هنگام در خصوص فهرست و 
قیمت مصوب اقالم دارویی و حسب دستور وزیر بهداشت و تأکید رئیس سازمان غذا و دارو، جزئیات لیست و قیمت مصوب تمام اقالم دارویی 
http://irc. قابل عرضه در داروخانه های سراسر کشور در قسمت جستجوی دارو، سامانه اطالعات دارویی سازمان غذا و دارو به نشانی اینترنتی
fda.gov.ir/nfi قابل جستجو و بازیابی است.« سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه افزود: »همچنین فهرست اقالم و قیمت مصوب اقالم مورد 
اشاره از طریق قسمت اطالعات دارویی اپلیکیشن TTAC به صورت برخط، قابل 

جستجو و در دسترس خواهد بود.« 
وی با اشاره به اینکه این سامانه قابلیت نصب بر روی گوشی های همراه را دارد، 
تصریح کرد: »این سامانه بر روی گوشی های تلفن همراه قابل نصب بوده و هم زمان 
استعالم اصالت و سالمت کاال، دسترسی به اطالعات و بهره گیری از اطالعات دارویی 

اعم از قیمت و... از امکانات این نرم افزار به صورت آنالین است.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین تأکید کرد: »از مردم درخواست می کنیم هر 
موردی چه در حوزه کمبود دارو و چه در حوزه مغایرت قیمت را از طریق سامانه تلفنی 
19۰ به همکاران ما در معاونت های غذا داروی سراسر کشور اطالع دهند، قطعاً پیگیری 

شده و چنانچه تخلف محرز باشد با آن شدیداً برخورد می شود.«

سرپرست اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: »به تمام واردکنندگان فرآورده های آرایشی مهلت 
داده ایم تا پایان سال داخل کشور نمایندگی آن فرآورده ها ایجاد شود تا پیگیر مسائل حقوقی، بهداشتی و کیفیت محصوالت خود باشند.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، عبدالعظیم بهفر افزود: »فرآورده های خارجی اعم از شوینده ها، فرآورده های آرایشی و محصوالت سلولزی 
که وارد کشور می شوند باید شرکت مادر نمایندگی داخل کشور داشته باشند تا تعهدات خود در این زمینه را مدنظر داشته باشند.« وی اضافه 
کرد: »از دیگر ضوابطی که برای فرآورده های وارداتی در نظر گرفته ایم این است که از ورود فرآورده های بی کیفیت جلوگیری می شود.« 

وی تأکید کرد: »برای افزایش کیفیت فرآورده های آرایشی و بهداشتی و شوینده ها در 
داخل کشور نیز ارتباطی بین شرکت های برندهای مختلف و کارخانه های داخلی ایجاد 
کرده ایم تا عالوه بر کیفیت، توان تولید و اشتغال را افزایش دهیم.« سرپرست اداره کل 
امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: »همزمان با تعیین 
ضوابط برای فرآورده های وارداتی، نظارت بهتر و بیشتر بر فرآورده های داخلی ایجاد 
شده است.« بهفر یادآور شد: »عمده واردات از بین فرآورده های شوینده ها، آرایشی و 
سلولزی در حوزه آرایشی است؛ عمده نیاز کشور در حوزه فرآورده ای بهداشتی از سوی 
کارخانه های تولیدی تأمین می شود.« وی خاطرنشان کرد: »تقریباً کل بازار گردش مالی 
شوینده ها 11 هزار میلیارد تومان، فرآورده های آرایشی 7.5 تا 8 هزار میلیارد تومان و 

محصوالت سلولزی مانند پوشک و دستمال کاغذی 1۰ هزار میلیارد تومان است.«

واردکنندگان فرآورده های آرایشی به ایجاد نمایندگی ملزم شدندکمبود یا مغایرت قیمت داروها را به سامانه تلفنی ۱۹۰ اعالم کنید

موهبتی در نشست خبری اعالم کرد

اختصاص 1000 میلیارد تومان اسناد خزانه به بیمه سالمت
علی اکبر ابراهیمی 

 

ایران  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
اسناد  تومان  میلیارد  از اختصاص هزار 
خزانه به این سازمان خبر داد و گفت: 
»نمی توانیم این مبلغ را به بخش خصوصی 
ارائه دهیم و باید به بیمارستان ها پرداخت 
کنیم چراکه بخش خصوصی در تبدیل 

این اسناد به زحمت می افتد.«

به گزارش خبرنگار سپید، طاهر موهبتی 
در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه با 
بیان اینکه یکی از اقدامات جدی و مورد تأکید 
برای سازمان های بیمه گر در قانون برنامه ششم 
و بودجه سال 97 بحث استحقاق سنجی، رفع 
همپوشانی و اجرای راهنماهای بالینی است، 
گفت: »این مشکالت در سال های قبل هم 
وجود داشت، اما به فراخور امکانات موجود 
و عزم سازمان مورد توجه قرار نمی گرفت.«

حذف دفترچه در ۹۲ درصد 
بیمارستان های دولتی

وی افزود: »خوشبختانه در این سه حوزه 
یک مشکل جدی را رفع کردیم و آن امضای 
تفاهم نامه ای بین سازمان های بیمه گر بود. 
ازاین رو تفاهم نامه ای میان تأمین اجتماعی، 
بیمه سالمت، کمیته امداد و خدمات درمانی 
نیروهای مسلح امضاء شده و در طول هفته 
ابالغ خواهد شد. در این تفاهم نامه قرار شد 
که دبیرخانه مرکزی  برای هماهنگی ها در 
سازمان بیمه سالمت شکل بگیرد و ظرف 
یک ماه از تاریخ ابالغ کلیه سازمان های بیمه گر 
به سامانه  استحقاق سنجی دسترسی پیدا کنند. 
همچنین قرار شد در تولید دستورالعمل همه 

بیمه ها همکاری داشته باشند.«
موهبتی بابیان اینکه امروز در 92 درصد 
بیمارستان های دولتی دفترچه بیمه حذف شده 
است، افزود: »استفاده بیمه های درمانی از یک 
سامانه برای استحقاق سنجی بسیار ارزشمند 
تا  ما  است و پیش بینی می شود در حوزه 
پایان سال 2 میلیون و 3۰۰ هزار همپوشانی 
حذف شود.« موهبتی بابیان اینکه پیش ازاین با 
نیروهای مسلح 2۰۰ هزار همپوشانی داشتیم، 
تصریح کرد: »به دلیل محرمانه بودن اطالعات 
این سازمان مقرر شد تا خودشان در حذف 
همپوشانی اقدام و کمک کنند. البته دغدغه 
جدی که در این حوزه وجود دارد این است 
که وقتی می گویم در یک جمعیت 7۰ میلیونی، 
8۰ میلیون نفر دفترچه بیمه دارند و 1۰ و نیم 
درصد جمعیت کشور هم فاقد بیمه هستند 
این اعداد با هم همخوانی ندارند و باید به 

این دغدغه خاتمه داده شود.«
وی بابیان اینکه دستاورد مهم دیگر این 
است که عالوه بر رفع همپوشانی از ایجاد 
همپوشانی های جدید هم جلوگیری می کنیم، 
اظهار کرد: »در گذشته ازآنجایی که پایگاه های 
اطالعاتی مان به هم مرتبط نبودند همپوشانی 
جدید ایجاد می شد؛ اما در حال حاضر دیگر 
چنین اتفاقی رخ نمی دهد.« مدیرعامل سازمان 
بیمه سالمت ایران از آغاز اجرای 35 مورد 
راهنمای بالینی خبر داد و گفت: »البته ما خریدار 
خدمت هستیم و موظفیم خرید خدمت را در 
چهارچوب راهنماهای بالینی انجام دهیم و 

در حال حاضر این اقدام صورت می گیرد.«

خروج ۸۱ داروی OTC از شمول 
بیمه

موهبتی با اشاره به موضوع خروج داروهای 
OTC از پوشش بیمه گفت: »این داروها در دنیا 
به صورت بدون نسخه عرضه می شوند و  تقریبًا 
در تمام خانه ها وجود دارند. داروهایی مثل 
سرماخوردگی، استامینوفن و آنتی هیستامین 
و غیره. البته ازآنجاکه ما مسئول سالمت مردم 
هستیم و باید در راستای تأمین رفتار برای 
صیانت از سالمتی مردم گام برداریم باید کاری 
کنیم تا هزینه داروهایی که پاکت خانه های 

افراد را پرکرده، باال رود.«
وی تأکید کرد: »در حال حاضر تجویز 
دارو در نسخه ها 3.2 قلم است درحالی که 
قرار بود در برنامه پنجم توسعه به 2.5 قلم 
دارو در نسخه ها برسیم؛ بنابراین در این زمینه 
مشکالتی داریم و در همین راستا برابر مصوبه 
شورای عالی بیمه 81 داروی OTC از شمول 
بیمه خارج شد که این اقدام ۴۰ الی ۴5 میلیارد 
ذخیره منابع دارد که از این پول برای سایر 
اولویت ها مانند بیماران خاص هزینه می شود.«

برای داروخانه ها سقف ریالی نگذاشته ایم
موهبتی در ادامه با اشاره به اظهارنظرهایی 
درباره اعمال سقف ریالی برای داروخانه ها 
که  می دادند  هشدار  ما  به  »همیشه  گفت: 
راستای  در  که  حاال  کنیم  هزینه  مدیریت 
مدیریت هزینه اقدام می کنیم منتقد می شوند. 
باید  نتیجه رسیده ایم که  این  به  به هرحال 
مدیریت هزینه در کشور را جدی بگیریم. 
چراکه از این طریق منابع خوبی ذخیره شده 

و کسری هایمان را جبران می کنیم.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت افزود: 
»ما برای هیچ داروخانه ای سقف نگذاشتیم 
و خیلی به سقف ریالی معتقد نیستیم اما 
نمی دانم عده ای چه سودی می برند که علیرغم 

اینکه ما می گوییم این کار را نکرده ایم؛ اما 
دوباره چنین موضوعی را مطرح می کنند. نباید 
درباره بیمه رایگان هم قرار نیست کسی آن 
را تعطیل کند اما باید پرسید چطور می شود 
که در کشور ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش 

بیمه رایگان باشند؟«
خدمات  »برای  کرد:  تأکید  موهبتی 
ریالی  سقف  هیچ  پاراکلینیک  و  سرپایی 
نگران  بابت  این  از  مردم  و  نگذاشته ایم 
نباشند. از طرفی 73 درصد خدمات ما در 
بخش دولتی است و بر همین اساس با آنها 
تفاهمی کرده ایم که آنها مدیریت هزینه کنند 
و ما هم پرداخت هایمان را منظم کرده و 
معوقاتمان را به تدریج پرداخت می کنیم.«
وی افزود: »رویکرد دیگر ما برای سال 97 
به این صورت است که مطالبات را به روز 
پرداخت می کنیم؛ اما یک سری معوقات 
داریم که آنها را به تدریج پرداخت خواهیم 
کرد. بر این اساس نرخ رشد کسری هایمان 
کاهش می یابد و اگر این روش را ادامه دهیم 
می توانیم به تدریج معوقات را صفر کنیم. 
البته این اقدام منوط به این است که سازمان 

برنامه وبودجه اعتباراتمان را تأمین کند.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت همچنین 
از اختصاص 1۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه 
به سازمان بیمه سالمت خبر داد و گفت: 
»این مبلغ را برای پرداخت معوقات به ما 
اختصاص دادند ولی نمی توانیم آنها را به 
بخش خصوصی ارائه دهیم؛ بلکه باید به 
بیمارستان ها پرداخت کنیم چراکه در غیر 
این صورت بخش خصوصی در تبدیل این 

اسناد به مشکل می افتد.«

مبلغ حق بیمه در سال ۹7
۲۶۴ هزار تومان است

در ابتدای این نشست معاون بیمه گری 
جزئیات  نیز  ایران  سالمت  بیمه  سازمان 
صندوق های بیمه ای این سازمان را تشریح 

کرد.  جمشید شایان فر گفت: »این سازمان 5 
صندوق بیمه ای دارد. یکی از گروه هایی که 
از ابتدای تأسیس  سازمان به عنوان بیمه شده 
تحت پوشش قرارگرفته، کارکنان دولت است 
که در صندوقی با عنوان صندوق کارکنان 
دولت بیمه شده اند  و از این طریق خدمات را 
دریافت می کنند. کارکنان دولتی که صندوق 
بازنشستگی  صندوق  آن ها  بازنشستگی 
کشوری است مشمول این  صندوق هستند. «
وی افزود: »حدود 5 میلیون نفر در صندوق 
کارکنان دولت بیمه شده اند که مبنای پرداخت 
حق بیمه آنها بر اساس 7 درصد حقوقی است 
 که دریافت می کنند. در مورد شاغلین 2 درصد 
به عنوان حق بیمه و در مورد بازنشستگان 1.7 
درصد از حقوق به عنوان حق بیمه  پرداخت 
می شود. ضمناً دفترچه بیمه نیز در اختیار این 
افراد قرار می گیرد که می توانند به مؤسسات 

طرف قرارداد مراجعه کنند. «
شایان فر درباره صندوق بیمه ای سایر اقشار 
نیز گفت: »این صندوق نیز از بدو تأسیس 
سازمان مشمول بیمه بودند که خانواده شهدا 
 و ایثارگران و جانبازان و خانواده آنها، مدد 
جویان بهزیستی، طالب و روحانیون حوزه 
علمیه و دانشجویان در حال تحصیل که در 
 دانشگاه های وزارت علوم و وزارت بهداشت 
هستند نیز جزو این صندوق می شوند که مبنای 
حق بیمه آن ها نیز 7 درصد حداقل حقوق 
 دریافتی است. حدود 1.5 میلیون نفر جزو این 
صندوق هستند که این افراد نیز دفترچه بیمه 
دریافت می کنند. عمده حق بیمه این صندوق 

 توسط دولت پرداخت می شود. «
بیمه سالمت  بیمه گری سازمان  معاون 
درباره صندوق بیمه ای روستاییان و عشایر 
و ساکنین شهرهای زیر 2۰ هزار نفر جمعیت 
 نیز اظهار کرد: »این افراد از سال 8۴ دفترچه 
بیمه دریافت کردند. در مورد روستاییان نیز 
عمده  مبالغ حق بیمه توسط دولت پرداخت 
 می شود.« وی درباره صندوق بیمه ای همگانی 

نیز بیان کرد: »این صندوق از سال 93 و در 
دولت تدبیر و امید با عنوان بیمه سالمت 
همگانی راه  اندازی شد. در این طرح قرار شد 
کلیه افرادی که هیچ پوشش بیمه ای نداشتند 
رایگان  به صورت  بودند  شهرها  ساکن  و 
دفترچه بیمه  سالمت همگانی دریافت کنند. 
بیمه شدن از طریق سامانه های سازمان بیمه 
سالمت انجام می شود و بعد از ثبت نام افراد 
در سایت،  هم پوشانی بیمه ای با سامانه های 
دیگر بررسی می شوند و اگر این مراحل تائید 
شد فرد می تواند دفترچه بیمه را دریافت 
کند. تاکنون  جمعیتی حدود 1۴ میلیون نفر 
از مزایای بیمه سالمت همگانی برخوردار 
شدند که سطح خدمات آنها نیز مثل سایر 

صندوق ها است. «
ایرانیان  بیمه  صندوق  درباره  شایان فر 
نیز گفت: »این صندوق از اواسط سال 87 
راه اندازی شده است. در این صندوق افراد 
5۰ درصد حق  بیمه را خودشان پرداخت 
توسط دولت  دیگر  می کنند و 5۰ درصد 
با  گذشته صندوقی  در  می شود.  پرداخت 
عنوان خویش فرمایان وجود  داشت که فرد 
تمام حق بیمه را خودش پرداخت می کرد و 
از سال 87 قرار شد افرادی که هیچ پوشش 
بیمه ای نداشتند با پرداخت 5۰  درصد حق 

بیمه، خودشان را بیمه کنند. «
بیمه  اینکه 5۰ درصد حق  بیان  با  وی 
مصوب ۴۴ هزار تومان در ماه است، اظهار 
کرد: »5۰ درصد این مبلغ 22 هزار تومان و 
در  سال 2۶۴ هزار تومان می شود که افراد برای 
استفاده از صندوق بیمه ایرانیان می توانند این 

میزان حق بیمه را پرداخت کنند. «
شایان فر با بیان اینکه ارتباط ما با بیمه شدگان 
از طریق دفاتر پیشخوان دولت است، گفت: 
افرادی که می خواهند تحت پوشش بیمه  قرار 
بگیرند می توانند به یکی از 13۰۰ دفتر پیشخوان 
دولت مراجعه و درخواست بیمه شدن در یکی 

از این صندوق ها را انجام دهند. 

اخبــار

هشدار به داروخانه ها

فروش ریتالین بدون نسخه ممنوع
سرپرست واحد نظارت بر امور دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی گفت: »داروی ریتالین حتماً باید با نسخه پزشک تحویل بیمار 
داده شود و در صورت تخلف داروخانه ها با آنها برخورد خواهد شد.«

به گزارش سپید به نقل از سازمان غذا و دارو، سهیال عبدلی افزود: 
»داروی ریتالین حتماً باید با نسخه پزشک تحویل بیمار داده شود، اما 
دانشجویان به روش های مختلف ازجمله تهیه از بازار آزاد یا از طریق 
داروخانه های متخلف اقدام به خرید می کنند که این موضوع از نگاه 
بازرسان پنهان نمانده و در صورت مشاهده، برخورد قانونی با داروخانه های 
متخلف صورت می گیرد.« وی اضافه کرد: »به تازگی مصرف خودسرانه 
این دارو در کشورها رو به افزایش است و گزارش های متعددی وجود 
دارد که برخی از افراد برای بیدار ماندن در شب های امتحان از قرص های 
ریتالین استفاده می کنند تا بتوانند چندین ساعت متوالی بیدار مانده و تمرکز 
خود را حفظ کنند.« عبدلی با اشاره به مضرات مصرف خودسرانه این 
دارو گفت: »مصرف کنندگان به ویژه دانشجویان تصور می کنند ریتالین 
بی خطر است اما باید توجه داشته باشند که عادت کردن به مصرف این 
دارو فرد را به مصرف با دوز باالتر مجبور می کند و ممکن است ترک 
وابستگی امکان پذیر نباشد.« سرپرست واحد نظارت بر امور دارویی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: »داروی ریتالین از سوی 
پزشک برای کودکان بیش فعال تجویز می شود و خواب را کم می کند اما 
این موضوع که افراد بالغ به منظور افزایش یادگیری و زمان بیشتر بیدار 
ماندن از آن استفاده می کنند دارای عوارضی خواهد بود که شناخته شده ترین 
آن پرخاشگری و ایجاد اختالل در سیستم اعصاب مرکزی است.« وی 
با هشدار به دانشجویان و جوانان تأکید کرد: »مصرف خودسرانه داروی 
ریتالین می تواند بی خوابی، استرس، حالت تهوع، سرگیجه، تغییرات 
فشارخون و ضربان قلب، بروز حالت های روان پریشی و وابستگی به 
دارو را همراه داشته باشد و مصرف طوالنی مدت دارو منجر به زرد 
شدن رنگ پوست، مشکالت کبدی، نارسایی کلیه، اضطراب، بی قراری 

و عوارض جبران ناپذیری خواهد شد.«

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:

ارز موردنیـاز تجهیـزات 
بـایـد بـه موقـع تـامیـن شـود

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: »تأمین ارز موردنیاز 
باید  سالمت محور  محصوالت  و  پزشکی  تجهیزات  تأمین  برای 
به موقع و اولویت ها باید نظام مند باشد و از برداشت ها و اقدامات 

سلیقه ای پرهیز شود.«
 به گزارش سپید، رضا مسائلی در تشریح جزئیات نشست راهکارهای 
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تشدید تحریم ها، اظهار داشت: 
»با توجه به شرایط کشور و تحریم های ظالمانه دشمنان، دستگاه های اجرایی 
نیاز به تعامل و هماهنگی دارند و بر همین اساس وزیر بهداشت به عنوان 
متولی سالمت کشور، دغدغه جدی دارد که محصوالت سالمت محور 
مانند دارو و تجهیزات پزشکی به صورت نظام مند، تأمین شود.« وی افزود: 
»در نشستی که روز گذشته با وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو و 
مدیران ارشد وزارتخانه داشتیم، گزارش میدانی اقدامات حوزه تجهیزات 
پزشکی ارائه شد.«  مشاور وزیر بهداشت تصریح کرد: »در این نشست 
همچنین در خصوص همکاری با دستگاه های اجرایی دیگر مانند بانک 
مرکزی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت و گمرک در زمینه تأمین 
مواد اولیه خطوط تولید و تأمین تجهیزات پزشکی و قطعات پزشکی این 
تجهیزات، بحث و پیشنهاد هایی برای تسهیل فرآیندهای موجود ارائه و 
مقرر شد جلساتی را با وزیر صنعت، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان 

توسعه تجارت و رئیس کل بانک مرکزی داشته باشیم.«
 مسائلی افزود: »وزیر بهداشت در هفته جاری جلساتی را با وزرای 
مربوطه در خصوص تأمین محصوالت سالمت محور خواهد داشت و 
امیدواریم که در این جلسات، فرآیندهای تأمین مواد اولیه، تجهیزات پزشکی 
و قطعات پزشکی را تسهیل کنیم.« وی افزود: »تأمین ارز موردنیاز برای تأمین 
تجهیزات پزشکی و محصوالت سالمت محور باید به موقع و اولویت ها 
باید نظام مند باشد و از برداشت ها و اقدامات سلیقه ای پرهیز شود. باید 
منابع اطالعاتی دقیقی در زمینه های صدور مجوز واردات، ثبت سفارش، 
مرحله تخصیص ارز در بانک مرکزی، ترخیص از گمرک و نظارت های 

بعد از واردات تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی نیز، وجود داشته باشد.«
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فرشاد مومنی
اقتصاددان استاد دانشگاه عالمه طباطبایی  

در دانش توسعه، وقتی که درباره نقش افراد در 
سرنوشت توسعه بحث می شود، یکی از مهمترین 
وجوه، مغفول واقع می شود و آن نیاز جامعه به 
الگوهایی است که تجربه زیسته ملت با آنها این 
انگیزه و امید را ایجاد می کند که اگر ما بتوانیم از 
اندیشه ها و سیره عملی آنها برداشت صحیحی 
داشته باشیم، می توانیم راه آنها را ادامه دهیم. در 
ساحت دین هم به ما آموزش داده شده که شکرگذار 
نعمت های خداوند باشیم و گفته شده که اگر شاکر 
باشیم می توانیم انتظار افزایش نعمت ها را داشته 
باشیم. حقیقت این است که استاد فقید میرمصطفی 
عالی نسب به خصوص در دوره جنگ تحمیلی، 
بی سروصدا و بدون تظاهر، خدماتی به ملت ایران و 
توسعه ملی انجام داده است که آگاهی از آنها نشان 
می دهد که چگونه نسل ما و نسل قبل و بعد از ما، 
وامدار و مرهون ژرف نگری های منحصر به  فرد و 
ایفای نقش زمان آگاهانه این مرد بزرگ بوده است.
معموال به مناسبت بزرگذاشت دفاع مقدس این 
بحث را مطرح می کنیم که یکی از بزرگترین افتخارات 
انقالب اسالمی این است که تنها در این دوره یعنی 
در دوره جمهوری اسالمی است که با وجود اینکه 
ایران یکی از طوالنی ترین جنگ های تاریخ خودش 
را تجربه کرده، حتی یک مورد مرگ ومیر ثبت شده 
ناشی از قحطی ها  و اپیدمی ها وجود نداشته و من 
براساس اطالعاتی که در اختیار دارم با اطمینان عرض 
می کنم که هیچ کس در ایران در این افتخار بزرگی 
که نصیب دوران جمهوری اسالمی شده، به اندازه 
استاد فقید عالی نسب، نقش و سهم نداشته است. 
ایشان به عنوان یک پژوهشگر هوشیار و پرمطالعه 
وقتی که آثار جنگ جهانی دوم بر ایران را ردگیری 
می کرد، این ردگیری ها را تبدیل به ذخیره دانایی 
ارزشمندی کرد و وقتی که نتیجه آن فهم عالمانه 
را با آیت اله شهید دکتر بهشتی و شهید رجایی 
به عنوان نخست وزیر وقت در میان گذاشت، از 
دل آن صورت بندی نظری و تجربی عالمانه، یک 
برنامه اجرایی عملیاتی بیرون آمد که تا پایان دولت 

مهندس موسوی استمرار داشت.
مهندس میرحسین موسوی در هنگام معرفی 
»تورگوت  به  آقای عالی نسب  فقید  استاد  کردن 
اوزال« از این تعبیر استفاده کرده بود: »ایشان در طی 
سال های جنگ بارها و بارها ایران را از پرتگاه های 
بسیار مهلک نجات داده است.« و من به اعتبار 
ایشان  توفیقی که شخصا داشته ام و در خدمت 
بوده ام، عرض می کنم که این گفته، مطلقا سخن 
گزافی نیست و  حتی می خواهم بگویم همه واقعیت 
را هم پوشش نمی دهد. اما به اعتبار ویژگی های 
اخالقی و هنجارهای پذیرفته شده استاد، تا زمانی 
که ایشان در قید حیات بود، هرگز اجازه نمی داد 
که این بحث ها در سطح عموم مطرح شود. امروز 
ما فکر می کنیم که زنده کردن یاد این چهره های 
خدوم و بزرگ که در بزنگاه های استثنایی تاریخی 
به بقاء ایران و عزت ایران کمک کرده اند، نوعی 
شکرگزاری به درگاه خداوند است و امیدواریم 
که خداوند به اعتبار اینگونه شکرگذاری ها، این 
توفیق را به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع 
ایشان  اندیشه  ای  از ذخیره  بتواند  بدهد که  ملی 
بهره برداری کند. در دوران جنگ که هرکس در 
آن دوران زیسته است، به ویژه از جنبه معیشتی 
خاطره های بسیار خوشی دارد، بخش بزرگی از 
مردم و مسئوالن کشور فکر می کردند که چون 
در عمل بحرانی مشاهده نمی شود، این در ذات 
شیوه اداره کردن اقتصاد ملی است. درحالی که ما 
که در نخست وزیری بودیم، به وضوح می دیدیم 
که چه مبارزه هولناکی وجود دارد. مبارزه بر سر 
دفاع از منافع مردم و دفاع از تولیدکنندگان در برابر 
زیاده خواهی های رانت جوها و رباخورها و دالل ها 
و واردکنند ه ها. من شخصا بارها و بارها احساس 
می کردم که با آن واکنش هایی که استاد فقید نشان 
می داد، دیگر چیزی نمانده که قالب تهی کن اما 
ایشان با غیرت و مردانگی در برابر زیادخواهی ها 
و کج اندیشی ها ایستادگی می کرد و انصاف این 
است که اشاره کنیم که این ایستادگی هم از سوی 
نخست وزیر هم از سوی ریاست جمهوری و هم 
از سوی امام خمینی )ره( پشتیبانی می شد و این 
از سخت ترین  یکی  در  که  باعث شد  پشتیبانی 
شرایط تاریخی کشور، کارهای بزرگ و منحصر 

به فردی در کارنامه اقتصادی ایران رقم بخورد.

چرا در دوره جنگ گرفتاری های 
کشور کمتر از امروز بود؟

می شود  ساعت ها  اینکه  وجود  با 
درباره ویژگی های اخالقی و خدمات 
اجتماعی و سیاسی  و اقتصادی ایشان 
صحبت کرد، در این مجال کوتاه به طرح 
این مسئله می پردازم که چرا در دوران 
جنگ تحمیلی که ابعاد فشارهایی که به 
اقتصاد ایران تحمیل می شد چندده برابر 
و چرا  بود  کنونی  فشارهای  از  بیشتر 
با وجودی که امکانات انسانی و مادی 
داشت  قرار  کشورمان  اختیار  در  که 
بسیار کمتر از امکانات کنونی بود، ما 
هرگز در دوره جنگ با هیچ یک از این 
گرفتاری هایی که طی بالغ بر ربع قرن 
گذشته با آنها دست به گریبان هستیم، 
روبه رو نمی شدیم. من می خواهم به شما 
بگویم که این همه جنبه معجزه نداشت و 
این همه بازتاب زحمت های طاقت فرسا 
و طوالنی استاد فقید بود که مثل یک 
عقاب هم تجربه های تاریخی ایران و 
هم تجربه های دیگر کشورهای درحال 
توسعه را زیر ذره بین گذاشته بود و از 
طریق نسبت سنجی عالمانه ای که به اعتبار 
فهم عمیق از شرایط کشور داشت، راه 
را بر بروز این بحران ها می بست. مثل 
همان تدبیرهایی که به خرج داد و در 
اثر آن تدبیرها حتی یک مورد قحطی و 
اپیدمی در یکی از طوالنی ترین جنگ های 

تاریخ ما اتفاق نیفتاد.
یک  مسئله  این  از  بخواهیم  اگر 
صورت بندی نظری اجمالی ارائه کنیم، 
آنطور که اقتصادشناسان بزرگ توسعه 
مطرح می کنند که تاریخ توسعه، تاریخ 
نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله  
آن  زاویه،  این  از  می توانیم  ما  است، 

دوراندیشی ها و نکته سنجی ها و ابتکارات استاد 
فقید را زیر ذره بین بگذاریم. شاید برای شما جالب 
باشد که یکی از مهمترین رموزی که بحران های 
ارزی مانند این اوضاع و احوالی که مدتی است به 
طور روزمره گریبان ایران را رها نمی کند در دوره 
جنگ هرگز اتفاق نمی افتاد، همین نوآوری های 
نهادی بود که به ابتکار استاد فقید به کار گرفته 
می شد. شما ببینید در شرایط کنونی درآمد ارزی 
کشور ما درمجموع بیش از 6 برابر درآمد ارزی 
کشور در مقایسه به سالی مثل 65 است. چرا در 

سال 65 هیچکدام از این بحران ها پیش نیامد ؟ 
از زوایای متعددی می توان این مسائل را زیر 
ذره بین قرار داد. مثال از زاویه آن ابتکار منحصر به 
فردی که ایشان بنیان گذاشت و مسئله تصمیم گیری 
درباره تخصیص دالرهای نفتی را به عهده مجلس 
گذاشت. استدالل استاد فقید این بود که درآمدهای 
حاصل از نفت و گاز و غیرنفت، مشائا به کل ملت 
ایران تعلق دارد و بنابراین باید توسط کسانی درباره 
آن تصمیم گرفته شود که مستقیما با رای مردم بر 
سر کار آمده اند. این رویکرد هنگامی که با ابتکار 
منحصر به فردی که آیت اله شهید دکتر بهشتی در 
تدوین قانون اساسی داشت که هر تصمیمی که از 
کانال مجلس عبور می کند، به لزوم شفاف می شود، 
گره خورد، باعث شد که ما نه این همه اتالف و 
اسراف منابع را داشته باشیم و نه این همه فساد 
و ناهنجاری گریبان اقتصاد و جامعه ما را بگیرد. 
من در جای دیگری به تفصیل درباره این نوآوری 
نهادی منحصر به فرد صحبت کرده ام و نشان داده ام 
که در سایه این ابتکار بود که ایران توانست قله 
افتخارات خودش را از نظر عملکرد اقتصادی در 

دوره جنگ تحمیلی تجربه کند.
من می خواهم ذهن شما را درگیر این مسئله 
 کنم که از شروع جنگ تا پایان جنگ با پایمری 
و جان فشانی استاد فقید،  نرخ ارز همان 7 تومان 
باقی ماند و واقعا این دور از ذهن و اغراق نیست 
که بگوییم ایشان در این راه جان فشانی کرد. البته 
بعدا کسانی که بیشتر شیادی و عوام فریبی می کنند، 
گفتند که در همان دوره ای که نرخ ارز 7 تومان 
بوده است، نرخ ارز در بازار سیاه مثال بیش از 7 
برابر این قیمت بوده است. اما آنها که به صورت 
حرفه ای مسائل اقتصادی را دنبال می کنند، می دانند 
که به همت استاد فقید، مقایسه نسبت قیمت های 
رسمی و بازار سیاه در دوره جنگ به هیچ وجه با 
دوره پس از جنگ منطقی نیست. دلیل این مسئله 

این است که در دوره جنگ تمام نیازهای اساسی 
مردم و تولیدکنندگان با ارز رسمی تامین می شد 
و به همین خاطر هم بود که مردم هرگز احساس 
فشار نمی کردند. استاد فقید عالی نسب بارها با آن 
نگرش فرارشته های و عمیقی که داشت، به من 
می فرمود: »آنهایی که تالش می کنند که نرخ ارز 
در ایران بی ضابطه افزایش پیدا کند، نمی فهمند 
که اگر ما این کار را بکنیم، در درجه اول اعتماد 
از دست می دهیم و در درجه  را  تولیدکنندگان 
بعدی اعتماد فرودستان را.« ایشان می فرمود: »آنها 
نمی فهمند که به دلیل اعتماد فرودستان به حکومت 
جدید است که بیش از 90 درصد بار جنگ از نظر 
نیروی انسانی توسط نیروهای داوطلب برعهده 
گرفته شده است.« به من می فرمود: »تو فکر می کنی 
اگر رزمندگان فکر کنند که در صورتی که به جبهه 
بروند در معیشت خانواده اش اختالل ایجاد می شود، 
کسی حاضر می شود داوطلبانه به جنگ برود؟« 

اقتصاد با وجوه فرهنگی، سیاسی یک ملت 
گره خورده است

ایشان از این زاویه نسبت به آنهایی که پدیده 
اقتصادی را به عنوان یک امر انتزاعی تحلیل می کنند، 
مرزبندی می کرد و می گفت: »امر اقتصادی به وجوه 
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی یک ملت گره خورده 
و اینها از هم قابل تفکیک نیستند.« و به خاطر همان 
دقت هایی که ایشان در حفظ اعتماد تولیدکنندگان 
داشت، وقتی که قطعنامه پذیرفته شد، در دو سال 
پی در پی اقتصاد ایران رشد دو رقمی تجربه کرد. 
یعنی آنچنان بستر برای فعالیت های تولیدی بالنده و 
مدرن آماده بود که به محض آنکه شوک آینده هراسی 
ناشی از جنگ منتفی شد، بالفاصله اقتصاد به آن 

شکل واکنش نشان داد.
برای اینکه متوجه شوید که در چارچوب برنامه 
تعدیل ساختاری و به ویژه سیاست مخرب و ضد 
توسعه ای شو ک درمانی در زمینه نرخ ارز چه بر سر 
اقتصاد ایران آورد، شما می توانید ماجرای آن دو سال 
عملکرد را با دو سال عملکرد اقتصاد ایران پس از 
برجام مقایسه کنید تا به وضوح مالحظه کنید که در 
دوره پس از برجام به خاطر این سیاست های ضد 
توسعه ای ناامن کننده فعالیت های اقتصادی  و از بین 
برنده اعتماد تولیدکنندگان، ما دائما با نوسان های 
شدید روبه رو بودیم و در دوره پسابرجام هم چند 
بار ایران رشد منفی را در اقتصادش تجربه کرد. چرا؟ 
به این دلیل که وقتی اعتماد از تولیدکنندگان سلب 

شد در کنار همه آن آثار مخرب و ضد توسعه ای 
دستکاری قیمت های کلیدی مثل گسترش و تعمیق 
فساد، مثل گسترش و تعمیق نابرابری ها ناموجه، مثل 
ایجاد شکاف های ذلت آور بین توان تولید جامعه 
و الگوی مصرف جامعه، اقتصاد ایران حاالحاالها 
روی خوش نخواهد دید مگر اینکه دوباره به همان 
بنیان اندیشه ای توسعه گرای استاد فقید برگردیم.

بازی با قیمت های کلیدی به سود 
حاکمیت سرمایه

من به عنوان مثال ذهن شما را درگیر این مسئله 
می کنم که بعد از گذشت نزدیک به 30 سال باید 
از خودمان بپرسیم که دستاورد بازی با قیمت های 
کلیدی چه بود؟ آیا جز این است که در کل دوره 
به  ما  )یا آن چیزی که  بهره  نرخ  از جنگ  پس 
حسب تعارف به آن می گوییم نرخ سود بانکی( 
همواره در اقتصاد ایران بین دو تا سه برابر نرخ 
بهره در دوره جنگ بوده است؟ و کیست که نداند 
در شرایط نرخ های بهره باال که شهید بهشتی از 
آن به عنوان »حاکمیت سرمایه« نام می بردند، چه 
کسانی ضرر می کنند و چه کسانی سود می کنند؟ 
اینها به ما می گفتند که اگر نرخ ارز تثبیت شود، 
انگیزه های واردات افزایش می یابد؛ درحالی که 
همین چند روز پیش آقای مهندس بحرینیان که 
در دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد 
تالش می کنند، نتایج یک مطالعه فوق العاده را برای 
من فرستادند. ایشان نشان داده اند که در طول تاریخ 
نزدیک به 50 ساله کشور کمترین میزان واردات 
متعلق است به دوره تثبیت نرخ ارز اقتصاد ایران و 
بزرگترین رکوردهای واردات که عمدتا نماد تشدید 
وابستگی های ذلت آور و شکنندگی آور ایران به دنیای 
خارج است، دقیقا در دوران هایی اتفاق افتاده است 
که افزایش های چشمگیر نرخ ارز داشته ایم و چقدر 
انسان تاسف می خورد که تریبون هایی که خودشان 
را وقف منافع ضدتوسعه ای غیرمولدها کرده اند، 
دائما درحال دستکاری واقعیت و پنهان  کردن این 
تجربه های تاریخی بسیار مهم هستند.  شما دقت 
کنید که جهش های بزرگ در دوره واردات در 
چه شرایطی اتفاق افتاده اند؟ در شرایطی که نرخ 
رسمی ارز در سال های پس از جنگ تا آستانه 
صدبرابر نرخ ارز در دوره جنگ هم پیش رفت. 
کسانی که در مسائل پولی کار می کنند می دانند 
که تغییرات بیش از 15 درصد در ارزش پول ملی 
به عنوان نقطه عطف تاریخ اقتصادی کشورها به 

حساب می آید؛ ولی اینها این جهش های 
بزرگ را در نرخ ارز ایجاد کرده  و ایران 
را به واردات و دنیای خارج وابسته تر 
کردند و نابرابری ها و فساد را افزایش 
دادند. به خاطر اینکه شوک های قیمتی 
مهمترین بستر تشدید مناسبات رانتی 
در یک اقتصاد توسعه نیافته است و ما 
امروز دست به گریبان بحران های ناشی 
از این ندانم کاری ها و بی اعتنایی به آن 
میراث ارزشمند اندیشه ای استاد فقید 

عالی نسب هستیم.
مدتی پیش ما مطالعه ای انجام دادیم 
که نشان می داد بار مالیاتی افزایش یافته 
در فاصله سال های 1392 تا 1395 برای 
بنگاه های تولیدکننده کوچک و متوسط 
بار مالیاتی  از  برابر بیشتر  بیش از 65 
صاحبان ثروت است. یعنی دستکاری 
ارزش پول ملی یک عنصر از مجموعه 
عناصری است که نشان می دهد نظام 
منافع  به  را  پشتش  ما  قاعده گذاری 
فرودستان و تولیدکنندگان کرده است 
و خودش را در خدمت رانت جوها و 
رباخورها و دالالن و واردکنندگان قرار 
داده  است و آنچه که امروز بر سر ایران 
می آید که آمیزه ای از انواع نابسامانی ها و 
تالطم ها و نارضایتی ها است، بازتاب این 
خطای استراتژیک است و اگر ما بخواهیم 
باید به همان مراث  پیدا کنیم،  نجات 
اندیشه ای برگردیم.  واقعا در چهارچوب 
»تسخیرشدگی  آن   به  که  پدیده ای  آن 
غیرمولد  گروه های  دست  به  دولت« 
می گویند، تمام ابزارهای تبلیغاتی رسمی 
و غیررسمی کشور در خدمت این قرار 
گرفته که درواقع تحت عنوان »بازار ثانویه 
برای ارز صادراتی« دوباره مجالی برای 
فعالیت های رانت جویانه و سوداگرایانه 

درباره نرخ ارز پدید بیاید.

اعالم خطر
 ما امروز به یاد استاد فقید و به نام محرمان و 
مستضعفان و به نام توسعه ایران، به نظام تصمیم گیری 
کشور اعالم خطر می کنیم. اگر این خطا آنطور که گفته 
شده عملیاتی شود، ما دچار گرفتاری های غیرقابل 
جبران خواهیم شد چون در این دور مارپیچی که 
اینها راه می اندازند، هر تغییر در آن نرخ، بهانه ای 
و  درنرخ رسمی می شود  تغییراتت جدید  برای 
بنابراین بی ثباتی و ناامنی و ناپایداری و فساد را 
تا تمام اعماق نسوج این جامعه جلو خواهد برد. 
در آن دوره چیزی که باعث شد با این که این 
فشارها برای افزایش نرخ ارز تحت این عنوان ها هرگز 
عملیاتی نشود، بیش از هرچیز به آن برمی گشت که 
استاد فقید با کمک کارشناسان بانک مرکزی و سایر 
دستگاه ها از یک مسئله حیاتی در اقتصاد سیاسی 
ایران رمزگشایی کرده بودند. االن نزدک 30 سال 
است که این امر بدیهی محرز به نفع مفت خورها 

و دالل ها نادیده گرفته می شود.
استاد فقید این نکته را متوجه شده بودند که 
عنوان  تحت  ایران  در  آنچه  خودشان  تعبیر  به 
»صادرات غیرنفتی« مطرح است، درواقع این اسم 
رمز برگرداندن دالرهای نفتی به خارج است. دلیلش 
این است که چندین مطالعه در آن دوره صورت 
گرفت که تک تک آنها نشان می داد که وقتی شما 
هزینه ارزی همه آنچه که به نام صادرات غیرنفتی 
در ایران مطرح است را در زنجیره تولید بررسی 
می کنید، به غیر از دو سه مورد استثناء، خالص 
داده و ستانده ارزی همه آنها منفی است. یعنی ما 
درواقع به نام صادرات غیرنفتی، ارز نفت را تغییر 
شکل می دهیم و دودستی تحویل  به آنهایی می دهیم 
که به اسم نفت به ما ارز داده اند. شاید یکی از 
درخشان ترین مطالعه ها در این زمینه، مطالعه سرکار 
خانم دکتر فیروزه خلعتبری در بانک مرکزی باشد. 
البته شبیه به این مطالعه هم در وزارت کشاورزی 
و هم در وزارت صنعت شده بود و نشان می داد 
که مثال جز دو سه قلم کاال در بخش کشاورزی 
و یکی دو قلم در بخش صنعت همه آنچه که به 
عنوان اقالم صادرات نفتی در ایران مطرح است، 
هزینه ارزی برای تولیدش از درآمد ارزی ناشی 

از صدورش بیشتر است. 
شما ببینید امروز چه واویالیی راه انداخته اند. 
من انشاله در یک فرصت دیگری روی این مسئله 

صحبت می کنم که رانتی ترین چیزهایی که در ایران 
به نام صادرات غیرنفتی انجام می شود و من اسم 
آنها را رانت خواری هفت الیه گذاشته ام کدامند و 
توصیح می دهم که این هفت الیه رانت خواری که 
مثال پتروشیمی ها و فوالدی ها و از این قبیل هستند، 
چگونه ارکان امنیت ملی ما را متزلزل می کنند و بعد 
همان ها که ارز ما را به نام صادرات غیرنفتی صادر 
می کنند ، تازه  فشار می آورند که از طریق افزایش 
نرخ ارز، تازه تنبیه های بیشتری را برای مردممان 
به خصوص فرودستان و تولیدکنندگان اعمال کنند.

عبارت پردازی های رسمی دستگاه ها
جدول اقالم کلیدی صادرات غیرنفتی کشور که 
مربوط به سال 1396 است، این نکته را نشان می دهد. 
شما به عناوین 15 قلمی که در صادرات غیرنفتی 
شاگرد اول بوده اند ، دقت کنید. اینها در عبارت پردازی 
رسمی دستگاه ها، اسمشان صادرات غیرنفتی است. 
اوره،  اینها هستند:  اقالم صادرات غیرنفتی!  این 
قیرنفت، پلی اتیلن غیرپودر، اتیلنگالیکول، سایر 
گازهای نفتی، گاز بوتان، متانول، پروپان، پلی اتیلن 
گرید فیل، روغن های نفتی سبک و میعانات گازی. 
غیرنفتی  اقالم صادرات  را گذاشته اند  اینها  اسم 
ایران. واقعا مضحکه است. ما آمده ایم به شکل 
کاریکاتوری منحط واقعیت را دستکاری می کنیم 
برای اینکه منافع یک عده ای که به رانت وصل 
هستند تضمین شود و بهایش این باشد که کارد 
به استخوان فرودستان ما برسد، کمر تولیدکنندگان 
بشکند و وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج 
به صورت روزمره افزایش پیدا کند. ببینید چقدر 
تکان دهنده است. اینها این رانت ها را می گیرند و 
انسان واقعا نمی داند پشت پرده اش چیست که 
به یکباره یک هفته به صورت شبانه روزی در 
تلویزیون یک افرادی را می آورند که بگویند راه 
نجات این است که این بازار ثانویه ایجاد شود. 
یعنی بازکردن باب یک سوداگری غیرعادی دوباره 
درباره نرخ ارز.  تازه طنز تلخش این است که بخش 
بزرگی از مایحتاج تولیدکنندگان و فرودستان را 
اصطالح  به  ارز  نرخ  این  به  می کنند  هم وصل 

صادراتی غیرنفتی.
در همین بساطی که به نام صادرات غیرنفتی 
در ایران راه افتاد ه  است یک عده ای در حال ترویج 
این هستند که اگر صادرات نفت بد است، ما برویم 
خام فروشی های دیگر را رونق ببخشیم و خدا می داند 
که از این ناحیه چه به سر ایران تا امروز آمده است. 
رئیس انجمن سنگ ایران در سال 1395 مصاحبه 
کرده و گفته است که ما 15 میلیون تن سنگ صادر 
کرده ایم و 200 میلیون دالر صادر کرده ایم. معنای 
این حرف این است که هر 75 کیلو سنگ را به یک 
سنت فروخته اند. ببینید چگونه منابعی که متعلق به 
همه ملت است به تاراج برده می شود و زمینگیری 
ما را از طریق بسط خام فروشی عمق می بخشد و بعد 
هم همان هایی که اینطوری کار می کنند، تازه چیزهای 
دیگری هم از ما می خواهند. می گویند حاال که ما 
افتخار داده ایم و صادرات کرده ایم، قیمتش را برای 
ما باال ببرید. به قیمت چاق شدن مثال 800 نفر، 80 
میلیون نفر را می خواهند به فالکت بیندازند. استاد 
فقید عالی نسب با این ترفندها مبارزه می کرد و دور 
از انصاف نیست که من بگویم جان خودش را کف 
دستش گذاشته بود و در این مبارزه جز رضایت خدا 
و آبروی جمهوری اسالمی چیزی را طلب نمی کرد.

یک بار در همین دوره تعدیل ساختاری که افتضاح 
این نوع خام فروشی به ابعاد غیرقابل تحملی رسیده 
بود، ایشان به من گفتند که تلفن یکی از مقامات 
اقتصادی وقت را بگیرم. من شماره را گرفتم و 
باالخره آقای عالی نسب مشغول صحبت شدند و 
به آن مقام اقتصادی گفتند به رئیس جمهور بگویید 
که این امکانات مشائا متعلق به همه ملت است و 
از قول من به آقای رئیس جمهور بگویید که من 
درمورد سهم خودم راضی نیستم و اگر شما مسئله 
را آنطور که هست با مردم در میان بگذارید، غیر از 
آن چندصدنفری که بند نافشان به رانت بسته شده، 
بعید می دانم کس دیگری هم راضی باشد. یعنی حتی 
آن زمانی هم که کنار بودند، وظیفه امر به معروف 
و نهی از منکرشان را انجام می دادند. امیدوارم که 
خداوند روح  این مرد بزرگ را شاد کند، حقوقش 
را بر ما حالل کند و به نظام تصمیم گیری کشورمان 
هم این توفیق را بدهد که آن اندیشه های ژرف و 
عدالت گستر و نجات بخش را درست و عمیق بفهمند 
و اینقدر خودشان را بازیچه دست رانت جوها و 

رباخورها و دالل ها نکنند.

به نام توسعه ایران به نظام تصمیم گیری کشور
 اعالم خطـرمی کنم
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6 تمرین ساده برای تقویت و پیشگیری از درد زانو 

برای محافظت از زانو و پیشگیری از آسیب های آن، راه ها و تمرینات متعددی وجود دارد که در ادامه با 
تعدادی از آنها آشنا خواهید شد:

- مهم ترین عضله در محافظت از مفصل زانو، عضله چهارسر است. بخش  داخلی این عضله به نوعی کنترل کننده 
حرکات زانو است و ضعف در آن، زانو را مستعد بروز انواع آسیب می کند. یکی از تمرینات ساده برای تقویت عضله چهارسر، 

انقباض مکرر آن است. برای این منظور باید صبح، ظهر و شب هر بار 100 مرتبه عضله چهارسر را پشت سر هم سفت و رها کنید. 
- در حالت طاقباز قرار بگیرید و پا را صاف باال بیاورید. این حالت را 6 ثانیه نگه دارید و بعد پا را پایین بیاورید. بعد از مکثی کوتاه 

مجدد پا را باال ببرید و این تمرین را 3 نوبت در روز هر بار 20 مرتبه تکرار کنید. 
- یک بالش را بین زانوها قرار دهید و در حالتی که زانوها خم است آن را بین دو زانو فشار دهید. 

- در حالت طاقباز یک حوله را لوله کنید و زیر زانو قرار دهید. سپس زانو را به حوله فشار دهید، به حدی که پاشنه پا حدود 30 درجه 
از سطح زمین بلند شود.

- برای تقویت بخش داخلی عضله جلوی ران نیز می توانید در حالت طاقباز قرار بگیرید و پا را صاف روی زمین بگذارید. سپس پا را 
به سمت بیرون بچرخانید و آن را در حالت صاف با کمک قسمت داخلی ران باال بیاورید. 

- کشش عضله ران از دیگر تمریناتی است که می تواند در بهبود و پیشگیری از دردهای زانو موثر باشد. برای ایجاد این کشش می توانید 
در حالت طاقباز قرار بگیرید و پا را صاف باال بیاورید. سپس دست ها را پشت عضله ساق بیندازید و آن را به طرف خود بکشید. این 

وضعیت را برای 10 ثانیه حفظ کنید و بعد پا را پایین بیاورید. حرکت را برای سمت دیگر نیز تکرار کنید. 
توصیه می شود برای پیشگیری از آسیب های زانو توصیه می شود از نشستن ها و ایستادن های طوالنی مدت خودداری کنید زیرا در این 
وضعیت، عضله چهارسر خسته می شود و دیگر نمی تواند به خوبی از مفصل زانو محافظت کند. درنتیجه تمام فشار وزن به مفصل زانو 
منتقل می شود و به آن آسیب می رساند. دوچرخه سواری طوالنی مدت با دنده سنگین نیز می تواند باعث فرسایش غضروف زیر کشکک 
زانو شود. باال و پایین رفتن از پله در حد کم می تواند ورزش و تحرک مناسبی برای سالمت قلب و ریه باشد اما اگر این کار دائم در 
طبقات زیاد تکرار شود، خود باعث ساییدگی و آسیب به غضروف مفصلی زانو می شود. استفاده طوالنی مدت از توالت ایرانی و راه رفتن 

طوالنی روی سطوح سنگالخی و ناهموار از دیگر عوامل آسیب رسان به زانو هستند و باید از آنها اجتناب کرد.

با آناتومی زانو آشنا شوید

مفصل زانو یکی از مفاصل تحمل وزن در بدن است که از تالقی انتهای استخوان بلند ران 
و انتهای باالیی استخوان ساق، استخوان نازک نی و استخوان کشکک تشکیل شده است. 

این مفصل در یک کپسول بسیار ضخیم قرار گرفته و سطوح آن توسط بافت غضروفی 
پوشیده شده است. در زانو رباط های مختلفی وجود دارند که به حفظ ثبات مفصل زانو 
کمک می کنند، از جمله رباط  داخلی، رباط  خارجی و رباط های صلیبی. عالوه بر اینها 
زانو دارای حلقه های غضروفی تحت عنوان مینیسک های داخلی و خارجی است که به 
افزایش مساحت سطوح مفصلی، تطابق بیشتر آنها و ثبات بیشتر مفصل کمک می کنند. 
در قسمت جلوی ران عضله چهارسر قرار دارد. این عضله وظیفه کنترل حرکات زانو 
و همچنین صاف کردن زانو را برعهده دارد. مهم ترین تاندون عضله چهارسر، تاندون 
کشککی است که استخوان کشکک را در جلوی زانو دربرمی گیرد و آن را به باالی 
استخوان ساق متصل می کند. مفصل زانو به وسیله عضله پشت ران خم می شود. این 
عضله در کمک به رباط صلیبی جلویی زانو نیز نقش بسیار مهمی ایفا می کند. در زانو 
همچنین بالشتک هایی تحت عنوان »بورس« وجود دارند که حاوی مایع هستند و بین 
تاندون ها و استخوان قرار می گیرند. بورس ها هنگام انقباض عضالت از ساییده شدن 

تاندون به استخوان و پارگی و آسیب آنها جلوگیری می کنند.

زانودرد با منشاء عوامل خارج از زانو

عالوه بر مشکالت مفصل زانو، اختالالت در سایر اعضا و مفاصل بدن نیز می توانند منجر به 
درد در زانو شوند. برای مثال عادت های اشتباه و نشستن های طوالنی مدت یا گذاشتن کیف 
پول در جیب عقب هنگام نشستن می توانند باعث گرفتگی عضله باسن و انتقال نیروی 
غیرطبیعی به زانو شوند. انداختن یک پا روی پای دیگر نیز می تواند باعث چرخش مفصل 
ران در یک طرف و کشش بیش از حد عضالت و درنهایت انتقال نیروی غیرطبیعی به 
زانوی یک سمت و آسیب آن شود. در این موارد می توان با کشش و آزاد کردن عضله 
باسن و ران از حالت گرفتگی، به کاهش درد زانو کمک کرد. پیچ خوردن مچ پا هم 
از عواملی است که با ایجاد چرخش در ساق به صورت غیرمستقیم می تواند سبب 

بروز زانودرد و آسیب در مینیسک ها شود.

آب آوردن زانو و علل آن
آسیب در هر ناحیه از بدن باعث ایجاد التهاب و تورم می شود. در این شرایط، عوامل 
سازنده و  ترمیم کننده بافت به ناحیه ملتهب هجوم می آورند تا آن را بهبود ببخشند. 
این عوامل از طریق جریان خون به ناحیه موردنظر انتقال پیدا می کنند. بنابراین التهاب در 
هر ناحیه با تورم و تجمع مایع همراه است. آب آوردن زانو نیز اصطالحی است که برای 
التهاب و تجمع مایع در فضای مفصلی زانو به کار می رود. این وضعیت می تواند ناشی از 
عوامل مختلفی مثل تورم بورس ها یا بالشتک های حاوی مایع در مفصل زانو یا ساییدگی غضروف 
مفصلی، آسیب به تاندون ها و... باشد. در سال های گذشته، اعتقاد بر این بود که مایع تجمع یافته در 
زانو باید خارج شود زیرا این مایع بر کپسول مفصلی فشار می آورد و باعث دردناک شدن زانو می شود. 
پس از این کار، درد بیمار بالفاصله کاهش می یابد اما از آنجایی که مایع داخل مفصل حاوی مواد مغذی 
برای ترمیم غضروف مفصلی و سایر ساختارهای زانو است، امروزه دیگر از این روش خیلی استفاده نمی شود. طبق 
مطالعات جدید، بهتر است مایع مفصلی زانو با استفاده از باندکشی، کمپرس یخ و مدالیته های ضدالتهاب فیزیوتراپی مثل لیزر، 

اولتراسوند و تحریک الکتریکی، به طور طبیعی جذب شود.

فیزیوتراپی شاخه ای از علم پزشکی است که با استفاده 
از روش های فیزیکی غیرتهاجمی به بهبود عملکرد 
سیستم حرکتی بدن و رساندن آن به وضعیت قبل 
از بیماری کمک می کند. فیزیوتراپیست ها برای این 

منظور از تجهیزات مکانیکی، جریان های الکتریکی، مانورهای دستی، تمرینات ورزشی 
و عوامل فیزیکی دیگر بهره می برند. یکی از شایع ترین علل مراجعه بیماران 

به مراکز فیزیوتراپی، مشکالت و دردهای مربوط به زانو است. مفصل زانو که به عنوان یکی از 
مهم ترین مفاصل تحمل وزن در بدن شناخته شده، در سنین مختلف به دالیل متفاوت ممکن 
است دچار آسیب و محدودیت شود. این آسیب ها از راه رفتن و حرکت کردن در حالت طبیعی 
جلوگیری می کنند و کیفیت زندگی را پایین می آورند. باتوجه به شیوع باالی دردهای زانو در 
جامعه امروزی، فرصت را غنیمت دانستیم تا انواع این دردها را در سنین مختلف مورد 

تحلیل و بررسی قرار دهیم.

بررسی شایع ترین دردهای زانو و عوامل آن در دوران کودکی، جوانی، میانسالی و سالمندی

وقتیزانوکممیآورد...

آسیب های شایع زانو در دوران کودکی
دردهای زانو در سنین مختلف علل متفاوتی دارند. ویژگی های ساختاری بدن مانند صافی کف پا، زانوی ضربدری و زانوی پرانتزی 
و عادت های اشتباه مثل قورباغه ای نشستن، صاف کردن و عقب دادن بیش از حد زانوها، چرخاندن مچ پاها هنگام ایستادن و پا روی 
پا انداختن هنگام نشستن می توانند افراد را از سنین کودکی مستعد آسیب های زانو کنند. در این وضعیت ها، نیروی وزن به طور طبیعی 
و مناسب به مفاصل زانو منتقل نمی شود و فرد را مستعد انحراف زانو به داخل و خارج، زانوی عقب رفته )ژنوریکورواتوم(، بی ثباتی 
مفاصل، تورم بورس ها و... می کند. بی ثباتی در مفصل زانو نیز خود می تواند منجر به آسیب مینیسک ها، غضروف های مفصلی و حتی 
رباط های مفاصل شود. یکی از مشکالت شایع زانو در سنین کودکی و نوجوانی، تورم و دردناک شدن ناحیه استخوانی زیر کشکک 
زانو است. این درد که در راه رفتن، بازی کردن و ورزش کودکان اختالل ایجاد می کند، »ازگود اشالتر« نام دارد. در این وضعیت، عضله 
چهارسر در محل اتصال به زیر استخوان کشکک دچار تورم و التهاب می شود. این ناحیه قبل از بلوغ، غضروفی است و هنوز استخوانی 
نشده بنابراین بر اثر بازی کردن، پریدن و بلند شدن های مکرر ممکن است دچار التهاب شود. این التهاب معموال خود را به صورت یک 
توپ یا تورم کوچک زیر زانو نشان می دهد. برای رفع آن می توان از داروهای ضدالتهاب، کمپرس یخ و کاهش فعالیت فیزیکی کمک 
گرفت. »ازگود اشالتر« به تدریج با باال رفتن سن و استخوانی شدن و افزایش ثبات ناحیه موردنظر برطرف می شود و جای نگرانی ندارد. 
یکی دیگر از آسیب های شایع زانو قبل از سن بلوغ، »کندروماالسی« یا ساییدگی و تحلیل سطوح مفصلی و غضروف زیر کشکک زانو 
است. این وضعیت بیشتر برای کودکان و نوجوانانی پیش می آید که ورزش های خیلی سنگین و تمرین های طوالنی مدت و با شدت زیاد 
دارند. کندروماالسی باعث درد و محدودیت شدید حرکتی در زانو می شود. در درمان این آسیب، ضمن استفاده از زانوبند برای کاهش 
فشار از روی زانو، فرد باید به فیزیوتراپی و تقویت عضله چهارسر بپردازد. هرچقدر عضله چهارسر قدرت بیشتری داشته باشد، کشکک 

تماس و سایش کمتری با برجستگی انتهایی استخوان ران پیدا می کند و التهاب و تورم آن کمتر می شود.

آسیب های شایع زانو در دوران میانسالی و سالمندی 

آرتروز، شایع ترین علت درد مفصل زانو در میانسالی و سالمندی است. آرتروز زانو معموال در افرادی ایجاد می شود که به دالیل مختلف 
به طور مکرر مجبور به استفاده از پله یا باال و پایین رفتن از شیب های تند و نشستن و ایستادن های مداوم بوده اند. غضروف زیر کشکک و 
غضروف بین استخوان های ساق و ران در این افراد به تدریج ساییده می شود و تحلیل می رود. گاهی آرتروز و تخریب مفاصل زانو به قدری 
شدید است که فرد به جراحی تعویض مفصل نیاز پیدا می کند اما اگر سطوح مفصلی هنوز قابل استفاده باشند می توان با تقویت عضالت، 
فیزیوتراپی و تمرین های مختلف، فشار را از روی مفصل برداشت و کارایی آن را افزایش داد. امروزه به دلیل رواج زندگی شهرنشینی و 
کاهش فعالیت های بدنی، آرتروز به درد مشترک افراد جامعه تبدیل شده است. کم تحرکی باعث ضعف عضالت می شود. ضعف عضالت 
نیز کنترل روی مفاصل را کاهش می دهد. افرادی که به طور منظم ورزش می کنند یا به صورت روزانه تمرینات ساده فیزیوتراپی را انجام 
می دهند، کمتر در میانسالی و سالمندی دچار آسیب های غضروف مفصلی و آرتروز زانو می شوند. وراثت هم از دیگر عوامل مهم بروز 
آرتروز است. گاهی هنگام کوهنوردی افرادی را در 80 سالگی می بینیم که بدون مشکل از کوه باال می روند و در مقابل کسانی را می بینیم 
که در 50 سالگی هنگام راه رفتن از پله زانودرد دارند. وقتی متوجه می شویم که افراد دیگری هم در خانواده این مشکل را در سنین 
میانسالی تجربه کرده اند، به نقش مهم وراثت در تحلیل زودهنگام غضروف مفصلی و ابتال به آرتروز پی می بریم. بیماری های روماتیسمی 
از دیگر عوامل شایع دردهای زانو در دوران میانسالی و سالمندی هستند. در این بیماری ها، غضروف مفصلی به تدریج تحلیل می رود و 
باعث فرسایش بیش از حد مفصل و درنهایت تخریب مفصل می شود. گاهی این تخریب به قدری زیاد است که فرد به جراحی تعویض 
مفصل زانو نیاز پیدا می کند اما در موارد خفیف تر، تخریب مفصلی فقط باعث محدودیت حرکتی، تورم و درد در مفاصل و کاهش کیفیت 
زندگی می شود. در خط اول درمان این افراد، متخصصان روماتولوژی قرار دارند اما بعد از مراجعه به این متخصصان و مصرف داروهای 
ضدالتهاب، بیمار می تواند به صورت موضعی از درمان های فیزیوتراپی، تکنیک های دستی و تمرینات سبک برای افزایش دامنه حرکتی 
مفاصل استفاده کند. این بیماران نباید به فعالیت های فیزیکی و ورزشی شدید بپردازند. آنها باید به جای پله از آسانسور استفاده کنند و 
در سرباالیی یا سرپایینی راه نروند. همچنین نباید نشستن و ایستادن های طوالنی مدت داشته باشند و از توالت ایرانی استفاده کنند. عالوه 
بر اینها باید از نشستن روی زمین، نشستن در حالت دوزانو یا چهار زانو و راه رفتن روی سطوح ناهموار خودداری کنند. یکی دیگر از 
عوامل شایع دردهای ناحیه زانو در دوران میانسالی و سالمندی، تورم و التهاب بورس پشت زانو است. این حالت تحت عنوان »کیست 
بیکر« شناخته می شود و معموال در افرادی رخ می دهد که برای طوالنی مدت سرپا می ایستند و وزن را روی مفصل زانو می اندازند. کیست 
پشت زانو معموال افراد را دچار نگرانی درمورد توده های سرطانی می کند، در حالی که بعد از معاینه مشخص می شود این برجستگی به 
دلیل تورم بورس یا بالشتک های پر از مایع زیر تاندون های عضله پشت ران ایجاد شده است. این بیماران باید از صاف کردن بیش از حد 
زانو خودداری کنند زیرا این کار به کیست بیکر فشار می آورد و باعث افزایش تورم آن می شود. در مقابل، انقباض های پشت سر هم عضله 
چهارسر و کشش عضله پشت ران به بهبود این کیست کمک می کند. ماساژ با یخ برای 3 دقیقه، هر 4 ساعت یکبار نیز باعث کاهش التهاب 

کیست بیکر و سایر بورس های زانو می شود. بی ثباتی در مفاصل زانو از دیگر علل شایع دردهای زانو در میانسالی و سالمندی است.

 پرهام پارسانژاد
فیزیوتراپیست و مسوول روابط 
عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران

آسیب های شایع زانو در دوران جوانی
بیشترین فعالیت فیزیکی و ورزشی افراد در سنین جوانی انجام می شود. به همین دلیل آسیب  به رباط های صلیبی در این سنین بیشتر دیده 
می شود. ورزش هایی مثل فوتبال و بسکتبال و سایر ورزش هایی که با پرش های خیلی بلند و فرود آمدن روی پا یا لگد زدن همراه هستند، 
نشستن ها و ایستادن های مکرر، پایین آمدن های سریع از سراشیبی و... افراد را مستعد آسیب  رباط های صلیبی می کنند. این رباط ها وظیفه 
ثبات مفصل در جلو و عقب رفتن و چرخش ساق را برعهده دارند. برای محافظت از آنها باید عضالت چهارسر در جلوی ران و عضالت 
پشت ران را تقویت کرد. البته طول این عضالت نیز اهمیت ویژه ای دارد. اگر عضله چهارسر کوتاه باشد و انعطاف پذیری کافی نداشته باشد، 
کشکک زانو را با خود به سمت باال می کشد و مفصل زانو را در معرض خطر آسیب غضروف زیر کشکک و حتی دررفتگی کشکک در 
ورزش های سنگین قرار می دهد. همچنین اگر عضله پشت ران کوتاه باشد، سایش بین استخوان کشکک و سر استخوان ران بیشتر می شود. 
کوتاهی عضله پشت ران از صاف شدن کامل مفصل زانو جلوگیری می کند و احتمال آسیب به آن را افزایش می دهد. بنابراین کوتاهی این 
عضالت را باید به تدریج با تمرینات کششی و انعطاف پذیری برطرف کرد. کشش عضله پشت ران از اصول درمان فیزیوتراپی آسیب های 
زانو است. در سنین جوانی، فعالیت هایی مثل کوهنوردی و دویدن نیز بیشتر انجام می شود. در این فعالیت ها اگر عضله خارجی ران کوتاه 
باشد، استخوان کشکک را با خود به سمت بیرون می کشد و باعث درد فرسایشی در ناحیه خارجی زانو و قسمت بیرونی کشکک می شود. 
برای پیشگیری از این آسیب که به آن »زانوی دوندگان« می گویند می توان از تمرینات درمانی خاصی سود جست. برای مثال قرار دادن پا 
در حالت ضربدری هنگام ایستادن و خم شدن به جلو یا خوابیدن روی لبه تخت و آویزان کردن اندام تحتانی از پشت باعث کشش عضله 
خارجی ران و بهبود این آسیب می شود. یکی دیگر از آسیب های شایع زانو در سنین جوانی، آسیب به مینیسک هاست. این آسیب بیشتر در 
افرادی رخ می دهد که به فعالیت های سنگین و ورزش های پرشی مثل فوتبال و بسکتبال می پردازند. فرود آمدن از پرش های خیلی بلند و وارد 
شدن ناگهانی وزن تنه به مفصل زانو، آن را در معرض خطر آسیب و پارگی مینیسک های داخلی و خارجی قرار می دهد. پارگی های کوچک 
مینیسک را می توان با فیزیوتراپی، تمرینات درمانی، تقویت عضالت و مدالیته های ضددرد و التهاب، بهبود بخشید اما اگر پارگی شدید باشد، 
تکه هایی از مینیسک جدا می شود و به صورت آزاد داخل مفصل باقی می ماند. این تکه ها را باید با کمک جراحی بسته )آرتروسکوپی( از 
مفصل زانو خارج کرد. بعد از جراحی نیز درمان با فیزیوتراپی و بازتوانی زانو ادامه می یابد. از عالئم پارگی و باقی ماندن تکه های مینیسک 
در زانو می توان به قفل شدن زانو اشاره کرد. در این وضعیت زانوی فرد حین فعالیت )باال رفتن از پله(  ناگهان گیر می کند و دیگر نمی تواند 
آن را صاف یا خم کند. البته زانو در بعضی موارد به علت پارگی رباط های صلیبی نیز قفل می شو د. یکی دیگر از نشانه های پارگی مینیسک، 
خالی کردن زانو است. در این وضعیت، فرد حین قدم برداشتن یا باال رفتن از پله و انداختن وزن روی زانو، در تحمل وزن احساس ناتوانی 
می کند و زانویش ناگهان خم می شود. خالی کردن زانو معموال در پارگی رباط های صلیبی، ضعف و آسیب عضله چهارسر و صدمه به 
تاندون زیر استخوان کشکک هم رخ می دهد. افرادی که دچار زانوی ضربدری یا پرانتزی هستند نیز به دلیل قرار گرفن عضله چهارسر در 
راستای نامناسب، ممکن است هنگام فعالیت ورزشی سنگین یا باال و پایین رفتن از پله و سرباالیی و سرپایینی دچار خالی کردن زانو و 
آسیب در مینیسک ها شوند. تورم و التهاب بالشتک یا بورس موجود در ناحیه اتصال عضله چهارسر به زیر استخوان کشکک، یکی دیگر 
از آسیب های رایج سنین جوانی است. اگر عضله چهارسر قدرت و کارایی الزم را نداشته باشد، اعمال فشار زیاد بر آن حین فعالیت های 
ورزشی ممکن است منجر به التهاب بورس در باال یا پایین کشکک و متورم و دردناک شدن این دو ناحیه شود. در این موارد، تقویت عضله 
چهارسر و کشش مالیم آن می تواند کمک کننده باشد. فیزیوتراپیست ها با استفاده از تکنیک های تیپینگ یا چسباندن نوارهای کشی چسب دار 
روی تاندون و عضالت درگیر، نیروی وارد بر آنها را کاهش می دهند و به این ترتیب عملکرد بیمار را بهبود می بخشند. ورزشکاران عالوه 

بر تقویت عضالت باید به انعطاف پذیری، تعادل و هماهنگی عضالت در مفصل هم توجه داشته باشند.
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اگر دچار ناباروری هستید، در کنار درمان های طبی تان  به این تمرین های ورزشی هم بپردازید

ورزش درمانی ناباروری

تمرین دوم
در وضعیت درازکش به پشت قرار بگیرید و با خم کردن زانوها

کف پایتان را روی زمین قرار دهید. سپس با انقباض همزمان عضالت 
شکم )شکم را داخل ببرید( و باسن، لگن و کمر را از زمین جدا کنید 
و در این وضعیت بمانید. تمرین را 3 مرتبه و هر مرتبه 15 ثانیه انجام 

دهید. استراحت بین هر مرتبه تمرین 15 تا 30 ثانیه باشد.

تمرین اول
مشابه تصویر بنشینید و کف پاهایتان را به یکدیگر بچسبانید. 1 تا 2 
دقیقه وضعیف را حفظ کنید. 15 ثانیه استراحت کنید و 2 مرتبه دیگر 

هم تمرین را انجام دهید.

تمرین چهارم
مانند تصویر بنشینید و پای چپتان را صاف کنید و به آرامی با دستان 
خود کف پایتان را بگیرید. تمرین را 2 مرتبه و هر مرتبه 15 ثانیه انجام 

دهید. استراحت بین هر مرتبه تمرین 15 تا 30 ثانیه باشد.

تمرین ششم
به پشت بخوابید و پاهایتان را به اندازه عرض شانه  باز کنید. دست هایتان 
را کنار بدنتان دراز کنید و بگذارید بدنتان استراحت کند. برای هر چند 
دقیقه که می خواهید در این وضعیت قرار بگیرید و ریتم دم و بازدمتان 

را هماهنگ کنید.

تمرین سوم
روی زمین بنشینید و پاهایتان را دراز کنید. با هر دم، دست هایتان را 
باالی سرتان بگیرید و دراز کنید. با هر بازدم دست هایتان را رو به جلو 
ببرید و مچ پاهایتان را بگیرید. هرچه جلوتر بروید و بتوانید مچ پاهایتان 
را بگیرید و بدنتان بیشتر کشش پیدا کند، بهتر است. تمرین را 2 مرتبه 
انجام دهید و هر مرتبه 15 ثانیه در وضعیت بمانید. استراحت بین هر 

مرتبه تمرین 15 تا 30 ثانیه باشد.

تمرین پنجم
به فاصله 20 سانتی متری از دیوار قرار بگیرید و مشابه تصویر پاهایتان 
را باال بیاورید و روی دیوار بگذارید. دست هایتان را نیز در طرفین قرار 
دهید. اگر در عضالت پشت پا کشش نرمی را احساس نمی کنید فاصله 
خود را از دیوار کمتر کنید. یک دقیقه در وضعیت یادشده بمانید، 15 

ثانیه استراحت کرده و یک بار دیگر تمرین را تکرار کنید.

 حمید 
مهدوی محتشم

کارشناس ارشد 
آسیب شناسی ورزشی 

و حرکات اصالحی

زمانی که زن وشوهری، یك سال پس از مقاربت بدون جلوگیری قادر به بارداری نباشند، دچار ناباروری شده اند که دالیل متعددی دارد. بر اساس تحقیقات 
انجام شده، از جمله دالیل ناباروری، استرس باال، تخمك گذاری نامنظم و نشانگان تخمدان پلی کیستیك است. به طور مثال، استرس فراوان موجب ایجاد 
اختالالت در عادت ماهانه می شود و توانایی باروری را در خانم ها به شكل چشمگیری کاهش می دهد. ما نیز در این شماره به مناسبت روز جهانی »جمعیت 

و تنظیم خانواده« موضوع صفحه »ورزش درمانی« را به تاثیر ورزش بر ناباروری اختصاص داده و 6 تمرین موثر را در این خصوص پیشنهاد کرده ایم.

اهمیت یوگا
ورزش های متعادل از جمله یوگا، استرس را در خانم ها تا حد زیادی کاهش و توانایی باروری آنها را افزایش می دهد. 
تحقیقات نشان می دهد ورزش های متعادل از مهم ترین راه های درمان نشانگان تخمدان پلی کیستیک است. درحقیقت، 
کاهش وزن در بهبود نشانه های تخمدان پلی کیستیک و ایجاد تخمک گذاری مناسب و افزایش قدرت باروری نقش دارد.

یادتان باشد که...
در تمامی تمرین ها عمل دم و بازدم تان را به شکل زیر انجام دهید:

عمل دم از راه بینی 	•
عمل بازدم از راه دهان 	•

سعی کنید تمرین ها را در هفته حداقل 3 مرتبه انجام دهید و با آسان تر شدن تمرین ها مدت و دفعات تمرین ها را بیشتر کنید. 	•

فواید ورزش
اختالل در تخمک گذاری یکی از دالیل عمده ناباروری در زنان محسوب می شود. به طور 
کلی، 39 درصد از علل ناباروری مربوط به این مساله است. از آنجایی که بدون تخمک گذاری 
لقاح انجام نمی شود، خانم هایی که عادت ماهانه های نامنظمی دارند و عمل تخمک گذاری 
به ندرت در آنها انجام می گیرد دچار اختالل در تخمک گذاری هستند. مطالعات نشان داده اند 
افزایش  و  ماهانه  عادت  دوره های  برقراری  و  طبیعی  تخمک گذاری  موجب  وزن  کاهش 

توانایی باروری می شود.
در این میان، ورزش باعث پیشگیری و درمان ناباروری می شود. اصوال تحرک کافی و ورزش، 
نقش موثری در تمام مراحل مربوط به بارداری، تغییرات خاص سن بلوغ و عوارض مربوط 
به دوران سالمندی دارد. در کل، زنانی که تحرک کافی دارند، زمانی که اقدام به باردار شدن 
می کنند با مشکالت کمتری روبرو می شوند و به علت داشتن وزن مناسب از عوارضی مانند 

پرفشاری مخصوص زایمان، اختالالت گوارشی و نیز چاقی بیش از حد مصون می مانند.
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سالمت در اورژانس

ادامه از صفحه 17
به یاد ندارم انجمن پزشکي اي را که از یک تکنیک پیشرفته در رشته تخصصي خود به جهت منافع اولي تر سالمت حتي در همان 
رشته تخصصي چشم پوشیده باشد یا انجمن تخصصي اي که یک نقیصه ملي سالمت در رشته اي مجاور رشته خود درخواست 
کرده باشد یا حتي یک متخصص در مناقشات في مابین تخصص هاي مختلف جانب حریف را بگیرد. البته که فرا رفتن از افق 
نگاه و نگریستن به کل و دست یافتن به نوعي توازن در خدمات سالمت، خصلت ذاتي خدمات سالمت و مدرن ترین تعریف 
فرهیختگي و روشنفکري است اما در شرایط اضطراري کاري اجتناب ناپذیر است. نکته مهم دیگر در شرایط اضطرار عبارت است 

از توجه و رعایت مدرن ترین اصول اخالق حرفه اي، ولو اینکه هنوز به شکل قانون درنیامده باشند یا حتي کسي ضوابط آن را 
تدوین نکرده باشد. رعایت اصول اخالق حرفه اي در ارتباط با شرکت هاي تجاري یکي از همین اصول اخالقي است. جامعه در 
تنگنا توان پرداخت براي مصارف کاذب القاشده توسط شرکت هاي دارویي و اقدامات و درمان هاي بدون نتیجه روشن علمي را 
ندارد. این موارد در هیچ جامعه اي اخالقي نیستند اما در دوران بحران نه تنها این مسائل، که عدم مقابله جدي با چنین مسائلي هم 
غیراخالقي است. به تازگی برخي انجمن ها به صورت جدي و رسمي خواهان ممنوعیت ورود و توزیع برخي داروهاي بي اثر 
شدند که اقدامي بسیار مفید است. مسوولیت پذیري انجمن ها در برخورد با این گونه مسائل در عین حال داراي این خاصیت هم 
هست که ایشان را بیش از پیش مورد وثوق نشان دهد و اتکاي هرچه بیشتر بر گروه هاي علمي و انجمن ها را براي برنامه ریزي 

سالمت، آن هم در شرایط اضطرار، نه تنها مقدور، بلکه چاره ساز مي نمایاند.
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