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با ابالغ به رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور صورت گرفت؛

تأکید وزیر بهداشت بر اجرای بیانیه »گام دوم انقالب« مقام معظم رهبری
فرصت 3 ماهه به معاونین جهت ارائه برنامه های اجرایی
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 نسبت به مردان دارند

در نشست خبری هفته سالمت مردان مطرح شد



وزیر بهداشت در ابالغی به معاونین این وزارتخانه و 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بر 
اجرایی شدن بیانیه »گام دوم انقالب« که از سوی مقام 
معظم رهبری به ملت ایران ابالغ شده است تأکید کرد.
به گزارش سپید به نقل از فارس، وزیر بهداشت در 
ابالغی به معاونین این وزارتخانه و رؤسای دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور بر اجرایی شدن بیانیه »گام 
دوم انقالب« که از سوی مقام معظم رهبری به ملت 
وزیر  ابالغ  متن  کرد.  تأکید  است،  ابالغ شده  ایران 

بهداشت به شرح زیر است:
بیانیه »گام دوم انقالب« که توسط رهبر فرزانه انقالب 
به ملت شریف ایران ابالغ شد عالوه بر بالندگی و 
نشاط دوباره درخت تنومند انقالب اسالمی با تاکید 
بر ارکان اصلی آن همچون استقالل، آزادی و دفاع از 
آرمان های نفیس روزهای نخست، نقشه و چراغ راهی 
بی مانند بود برای توسعه افتخار آفرین ایران اسالمی 
که چکیده اندیشه  بزرگ مرد دلسوز و خردمندیست 
که سال های با برکت عمرش را در سنگرهای مختلف 
مصروف خدمتگزاری به مردم ، کشور و دینش کرده 

و اینک حاصل آن همه تجربه ، اخالص ، دلسوزی و 
اعتقاد را در قالب جمالتی سرشار از عشق و معنویت 

نثار مردمان سرزمینش کرده است.
با مداقه در این بیانیه مهم می توان دریافت سهم ما 
در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت ،  وزارت  در 
دیگر  از  فراتر  ارزشمند  توصیه های  این  بکارگیری 

دستگاههاست.
اشاره و توصیه به مواردی همچون رعایت اخالق، 
توسعه عدالت، رعایت اصول اقتصاد مقاومتی، توجه 
ویژه به آموزش و پژوهش مبتنی بر مصالح و مقتضیات 
ملی و دینی و تمرکز بر سبک زندگی درست مردم از 
اهم موضوعاتی است که می تواند سرلوحه فعالیت های 

همکارانمان در سراسر کشور قرار گیرد.
لذا از معاونین محترم و روسای محترم دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی کشور می خواهم تا با تشکیل کارگروه های 
ویژه، برنامه های عملی  جهت اجرای توصیه های معظم 
له را تدوین و حداکثر تا 3 ماه آینده به اینجانب اعالم 
فرمایند. توفیق و عزت همکاران را از خداوند بزرگ 

مسئلت دارم.

کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی:

چشم پوشی از تخلف پزشکان 
توسط دستگاه قضایی تبعیض است

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با یادآوری  اینکه 
تمام افراد در برابر قانون برابر هستند تاکیدکرد: »اگر قضات از 
کنند،  چشم پوشی  بیمار  به  پزشکان  توسط  واردشده  خسارت 

تبعیض قائل شده اند.«

یحیی کمالی پور در واکنش به اظهارنظر رئیس سابق هیات بدوی 
سازمان نظام پزشکی مبنی براینکه توصیه رئیس قوه قضائیه تبدیل 
مجازات زندان پزشکان به احکام دیگر است اما برخی قضات و 
دادستان ها آن را اجرا نمی کنند، گفت: »ممکن است برخی اصناف 
با توجه به نوع کاری که انجام می دهند، درصد خطای باالیی هم 
داشته باشند، کما اینکه برای حوزه پزشکی در قانون هم پیش بینی 
شده است، جایی که اقدامات درمانی پزشکان منتهی به بروز خسارت 
به بیمار شود، اگر این اقدامات در راستای شرح وظایف قانونی آنها 

باشد، مسئولیت کیفری متضمن پزشک نمی شود.«
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی، ادامه 
داد: »اگر پزشکان در حوزه وظایف عملکردی خود دچار تقصیری 
شوند که ناشی از بی مباالتی، بی احتیاطی و نبود رعایت موازین 
قانونی باشد، در آن صورت طبیعی است که در قبال آن مسئولیت 
سایر  همچون  نیز  پزشکان  »بی تردید  کرد:  تصریح  وی  دارند.« 
افرادی که در این کشور فعالیت دارند، وقتی  اقدامات تعمدی انجام 
دهند و در پی نبود رعایت برخی نظامات مرتکب خطا شوند باید 
پاسخگو باشند که برخی از این تقصیرها جنبه مجرمانه پیدا می کند، 
بنابراین در چنین شرایطی آنها همچون سایر افراد در مقابل قانون 
یکسان خواهند بود.« کمالی پور تاکید کرد: »وقتی پزشکی به دلیل 
سهل انگاری باعث فوت بیمار شده است، نمی توان از این جرمی 
که مرتکب شده، چشم پوشی کرده و با وی برخورد نکرد، چرا 
که بر مبنای عدالت همه افراد در برابر اجرای قانون برابر هستند، 
بنابراین اعمال تخفیف برای پزشکان در چنین شرایطی تبعیض 

محسوب می شود.«
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی یادآور شد: »البته در قانون 
حداقل و حداکثرهایی برای صدور حکم توسط قضات وجود دارد و 
تجربه نشان می دهد اغلب قضات اعمال تخفیف را در صدور حکم 
برای پزشکان رعایت می کنند و به ندرت این امکان وجود داشته 

که بر اساس انتظارات مردم برای آنها اشد مجازات تعیین شود.«

امینی فرد، نایب رئیس کمیسیون بهداشت:

افزایش بودجه بیمه سالمت
 نیاز به اقناع نمایندگان دارد

»اگر  گفت:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رییس  نایب 
خواستار تداوم بسته های حمایتی حوزه سالمت هستیم باید همچنان 
صرفه جویی و بهینه سازی منابع را در اولویت قرار دهیم و مهمتر 
از همه اینکه منابع را به درستی تعریف کنیم در غیر این صورت 

شاهد کاهش کیفیت و کمیت خدمات خواهیم شد.«
محمد نعیم  امینی فرد به بودجه 98 حوزه سالمت از جمله بیمه 
سالمت اشاره کرد و افزود: »با وجود افزایش بودجه حوزه سالمت 
به نظر می رسد به دلیل تورم موجود در بخش های مختلف و اینکه 
قسمت اعظمی از افزایش منابع صرف هزینه های پرسنلی خواهد 
شد این میزان بودجه متناسب با نیازهای مختلف نباشد.« وی ادامه 
داد: »در بیمه سالمت علی رغم صرفه جویی هر ساله با زیان انباشته 
مواجه هستیم. باید به این نکته توجه داشت که ما ناگزیر به توسعه 
خدمات هستیم به همین دلیل باید تالش کنیم تا منابع پایدارتری 
برای حوزه سالمت تعریف کنیم و در صحن علنی مجلس از میزان 
بودجه پیشنهاد شده دفاع کنیم چرا که در بسیاری از موارد به این 

میزان بودجه نیز با پیشنهاداتی خدشه وارد می شود.«
نایب رییس کمیسیون بهداشت با بیان اینکه افزایش بودجه بیمه 
سالمت نیاز به کار گسترده و اقناعی نمایندگان دارد، افزود: »اکنون 
زمینه های مساعدی وجود دارد. سال گذشته سازمان بیمه سالمت 
توانست در منابع موفق عمل کنند. با توجه به اینکه نمایندگان 
مشکالت را درک کرده اند این امکان وجود دارد که منابع مناسبی 
برای این بخش تعریف شود.« امینی فرد با تاکید بر اینکه در صورت 
تعریف منابع جدید قسمتی از آن باید در اختیار حوزه سالمت قرار 
گیرد، گفت: »اگر خواستار تداوم بسته های حمایتی هستیم باید 
همچنان صرفه جویی و بهینه سازی منابع از طریق خرید خدمات 
راهبردی، سطح بندی و گسترش پرونده الکترونیک سالمت را 
در اولویت قرار دهیم و مهمتر از همه اینکه منابع آن را به درستی 
تعریف کنیم در غیر این صورت شاهد کاهش کیفیت و کمیت 

خدمات خواهیم شد.«
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با ابالغ به رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی ،  صورت گرفت

تأکید وزیر بهداشت بر اجرای بیانیه »گام دوم انقالب« مقام معظم رهبری
فرصت 3 ماهه به معاونین جهت ارائه برنامه های اجرایی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت گفت: »طبق بررسی های ما ۴۰ 
درصد مردان ۴5 سال به باال مبتال به 
فشار خون و کلسترول باال هستند که 
یکی از علل مهم آن تغذیه نامناسب 
است. همچنین ۲۲ درصد پسران بین 
هفت تا 18 ساله نیز اضافه وزن  دارند 
و حدود ۲۰ درصدشان نیز دچار چاقی 
شکمی هستند که طبعا مصرف بی  رویه 
فست  فود، مواد قندی و عدم تحرک 

علت این مشکالت است.«
در  عبداللهی  زهرا  سپید،  گزارش  به 
هفته  مناسبت  به  که  خبری  نشست 
سالمت مردان برگزار شد، درخصوص 
نقش تغذیه صحیح در ارتقای سالمت 
مردان جامعه، عنوان کرد: »چنانچه یکی 
از مهمترین علل مرگ و میر در کشور، 
بیماری های غیر واگیر باشد، الگوهای 
ریسک  اصلی ترین  از  یکی  تغذیه ای 
غیر  بیماری های  به  ابتال  فاکتورهای 
واگیر محسوب می شود.« وی افزود: 
»در بحث سالمت مردان نیز یکی از 
اجزای بسیار مهم، بحث تغذیه است. 

در حال حاضر در کشور مهمترین علت مرگ و میر، بیماری  های غیر 
واگیر مانند دیابت، بیماری های قلبی عروقی و سرطان  ها هستند و باید 
بدانیم که یکی از ریسک  فاکتورهای این بیماری  ها تغذیه و الگوی غذایی 
نامناسب است که در کنار فعالیت بدنی کم، دو عامل اصلی محسوب 

می  شوند که باعث شیوع فزاینده بیماری  های غیرواگیر شده  اند.«
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه الگوی 
غذایی مردان مطلوب نیست، گفت: »برای مثال، مردان در روز 1۰ گرم 
نمک مصرف می  کنند، در حالی که طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی، 
این موضوع می  تواند  از 5 گرم در روز نمک مصرف کرد.  باید کمتر 
در مردان منجر به فشار خون و یا بیماری های قلبی و عروقی، پوکی 
استخوان و سرطان معده شود.« وی عنوان کرد: »در حوزه پیشگیری از 
بیماری های غیر واگیر، مصرف 5 واحد میوه و سبزی در روز توصیه شده 
است، اما مطالعات ما نشان می  دهد که در این زمینه هم، الگوی غذایی 
مردان مناسب نیست و 17 درصد مردان 18 سال به باال حداقل دو بار 
در روز میوه و ۴۰ درصد مردان سه واحد در روز سبزی مصرف می  کنند. 
همچنین اطالعات موجود ما نشان می  دهد که 75 درصد مردان 18 سال 
به باال اضافه وزن و چاقی دارند، در این زمینه الگوی غذایی نامناسب 

یک عامل بسیار مهم محسوب می شود.«
عبداللهی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد مردان تحرک بدنی کافی دارند، 
تصریح کرد: »طبق بررسی های ما ۴۰ درصد مردان ۴5 سال به باال مبتال به 
فشار خون و کلسترول باال هستند که یکی از علل مهم آن تغذیه نامناسب 
است. همچنین ۲۲ درصد پسران بین هفت تا 18 ساله نیز اضافه وزن  دارند 
و حدود ۲۰ درصدشان نیز دچار چاقی شکمی هستند که طبعا مصرف 
بی  رویه فست  فود، مواد قندی و عدم تحرک علت این مشکالت است.«
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با بیان اینکه حدود 59 درصد 
مردان ۴5 تا ۶۰ ساله دچار کمبود ویتامین D هستند، خاطرنشان کرد: 
»58 درصد مردان 1۴ تا ۲۰ ساله با کمبود ویتامین D مواجه هستند. باید 
توجه کرد که کمبود ویتامین D خطر پوکی استخوان را افزایش داده و 
عدم کمبود آن نقش مهمی در پیشگیری از بیماری های غیر واگیر دارد.« 
وی تاکید کرد: »یکی از اقدامات  وزارت بهداشت بحث مکمل یاری با 
ویتامین D است که در حال حاضر در تمام دبیرستان های پسرانه انجام 

می  شود که براساس آن، ماهانه یک مکمل ویتامین D 5۰ هزار واحدی 
به پسران دبیرستانی ارائه می  شود.«

90 درصد حوادث شغلی و 85 درصد ایدز در مردان است
رئیس اداره میانساالن وزارت بهداشت هم در این نشست خبری ضمن 
اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده برای سالمت مردان، گفت: »9۰ 
درصد حوادث شغلی برای مردان اتفاق می افتد و 85 درصد موارد ایدز 

نیز در مردان دیده می شود.«
به گزارش ایسنا، ربابه عالمه با بیان اینکه عالوه بر آموزش های ارتقای 
سالمت برای مردان، یک سری بسته خدمت نیز برایشان تدوین کرده ایم، 
گفت: »بسته خدمتی مردان دارای سه جز کنترل عوامل خطر و اصالح 
سبک زندگی، اصالح الگوی تغذیه و اصالح الگوی مصرف دخانیات 
نیز در  این خدمات، خدمات تن سنجی  کنار  است. در عین حال در 
مراکز بهداشت انجام می شود و وضعیت فعالیت جسمانی افراد نیز مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. در این حوزه ها مشاوره ها به صورت کاماًل علمی 

تبیین و ارائه می شود.«
وی با بیان اینکه شیوع مصرف دخانیات در مردان بیش از زنان است، 
گفت: »بر همین اساس مراقبین سالمت به طور فعال در مراکز سالمت 
خدمات مشاوره ای را برای ترک دخانیات ارائه می دهند. در عین حال 
باید توجه کرد که یکی از علل مهم ناتوانی در مردان اختالالت سالمت 
روان است که در این زمینه ما خدمات الزم را در مراکز سالمت ارائه 
می دهیم. خوشبختانه در حال حاضر در سیستم شبکه بهداشت روانشناس 

هم فعال است و ارایه خدمت دارد.«
عالمه ادامه داد: »موضوع دیگر در حوزه سالمت مردان، سالمت باروری 
است که ابعادی مانند عفونت های آمیزشی دارد. باید بدانیم که عفونت های 
آمیزشی در مردان بسیار بی سر و صدا ایجاد می شود. پرداختن به این 
مسائل در سیستم بهداشتی و درمانی باعث می شود که موانع فرهنگی برای 
رفع آنها حل شود و ما به طور فعال بتوانیم در این حوزه ها اقدام کنیم.«

یک برنامه استراتژیک برای سالمت مردان
در نشست خبری هفته سالمت مردان، مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، 
خانواده و مدارس وزارت بهداشت هم با بیان اینکه زنان سبک زندگی 

سالم تری نسبت به مردان دارند، گفت: 
»در حال تدوین برنامه استراتژیکی برای 
انجام  آینده  سال  در  که  هستیم  مردان 
می شود و در این برنامه نگاه ویژه ای به 

سالمت مردان خواهیم داشت.«
امسال  اینکه  بیان  با  برکاتی  حامد 
سیزدهمین سالی است که هفته سالمت 
مردان را برگزار می کنیم، گفت: »اولین بار 
این هفته در ۲3 خرداد ماه 1385 مطرح شد 
و با سه استراتژی اصالح سبک زندگی، 
حوادث ترافیکی و فعالیت فیزیکی در 
مردان اقدامات مان را اغاز کردیم. باید 
توجه کرد که طبق بررسی های وزارت 
بهداشت، سالمت در جنس مذکر در همه 
گروه های سنی نسبت به جنس مونث 
بیشتر در معرض خطر بوده است.« وی با 
بیان اینکه زنان سبک زندگی سالم تری را 
نسبت به مردان دارند، افزود: »پیامدهای 
نامطلوب سالمت هم در بین پسران و 
مردان بیش از زنان و دختران بوده است. 
باید توجه کرد که مردان بیشتر با نابرابری 
بخشی  که  مواجهند  در حوزه سالمت 
از آن ناشی از رفتار مردان است که به 
دلیل احساس رویین تنی و عدم نیاز به مراقبت، تصوراتی اشتباه دارند.«
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان 
اینکه بحث سالمت مردان در دنیا جدید است، گفت: »امروزه کشورهای 
زیادی به این اولویت به عنوان بدنه موتور محرکه اقتصادی کشور توجه 
دارند. هفته ملی سالمت مردان با شعار »مردان سالم تر و فعال تر« در حال 
برگزاری است. باید توجه کرد که عمده درگیری های سالمتی در مردان 
ناشی از بیماری های قلبی و عروقی است که شاخص آن 177 مرگ در 
هر 1۰۰ هزار نفر در مردان است. دیابت، سرطان و حوادث ترافیکی نیز 
در این حوزه قرار دارند. البته حوادث ترافیکی که در گذشته بین ۲۴ 
تا ۲5 هزار مرگ را به خود اختصاص می داد، در سال های اخیر کاهش 
داشته و به حدود 1۶ هزار مرگ رسیده است. » وی با بیان اینکه حوادث 
ترافیکی و خشونت بار در مردان بیشتر است، گفت: »بیماری های روانی 
که منجر به مرگ می شود نیز در مردان بیش از چهار برابر زنان است؛  
به طوریکه در مردان 7.1 درصد و در زنان 1.7 درصد در هر 1۰۰ هزار 
از زنان  برابر بیش  نفر است. همچنین حوادث ترافیکی در مردان سه 

منجر به فوت می شود.«
مرگ  چهار  از خشونت،  ناشی  مرگ  پنج  هر  از  اینکه  بیان  با  برکاتی 
مربوط به مردان و یک مرگ مربوط به زنان است، گفت: »در مرگ ناشی 
از جنگ ها نیز از هر 1۰ مورد 9 مرگ مربوط به مردان است که این 
موضوع نشان می دهد مردان بیش از زنان آسیب پذیرند و در عین حال 
مراقبت کمتری از خود دارند و سواد سالمت شان نیز کمتر است.« وی 
افزود: »بیماری های قلبی عروقی، حوادث و سرطان ها مواردی هستند 
مردان  مردان می شوند. همچنین 11 علت مرگ  به مرگ در  منجر  که 
3۰ تا 7۰ ساله در کشور، بیماری های قلبی عروقی، حوادث ترافیکی، 
سکته ها، دیابت، سرطان دستگاه گوارش، خشونت، سرطان ریه، فشار 
خون، خودکشی و بیماری های تنفسی است. همچنین مواردی که منجر 
به بیماری در مردان 3۰ تا 7۰ ساله می شود عبارتند از اختالالت روانی، 
اختالالت اسکلتی، اختالالت باروری و جنسی که در ۲5 درصد موارد 
برای مردان مشکل آفرین است. همچنین باید توجه کرد که 57 درصد 
مردانی که از بیماری های عفونی جنسی رنج می برند، دیر برای مداخله 

مراجعه می کنند.«

در نشست خبری هفته سالمت مردان مطرح شد

زنان سبک زندگی سالم تری نسبت به مردان دارند
90 درصد حوادث شغلی و 85 درصد ایدز، مربوط به مردان است
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افزایش هشدارها درباره عوارض مصرف سنگ نمک و نمک دریا

رئیس دفتر تحقیقات ریزمغذی های پژوهشکده غدد از 
انجام ششمین پایش ملی اختالالت ناشی از کمبود ید 
در سال آینده خبر داد و گفت: »متأسفانه امروز تبلیغات 
سودجویانه برای مصرف سنگ نمک و نمک دریا در 
حال افزایش است و این هشدار را باید داد که با این 
روند خطر بازگشت اختالالت ناشی از کمبود ید به 

افراد جامعه وجود دارد.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، حسین دلشاد »ید« را یکی 
از عناصر ضروری برای ساختن هورمون های تیروئید در 
حیوان و انسان دانست و افزود: »هورمون های تیروئید 
در کنترل متابولیسم سلول های بدن نقش اساسی دارند 
و به طورکلی کمبود ید منجر به کاهش سنتز یا ساخته 
شدن و ترشح هورمون های تیروئید می شود و بر این 

اساس کمبود ید یکی از معضالت به حساب می آید.«
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
از  یکی  همچنین  ید  کمبود  از  »جلوگیری  داد:  ادامه 
شاخص های پیشگیری از آسیب های مغزی در دنیای 
امروزی تلقی می شود. این ازآن جهت است که ید و 
هورمون های تیروئید، برای رشد و نمو سیستم اعصاب 
مرکزی جنین های در حال رشد بسیار ضروری است؛ 
بنابراین کمبود ید و در نتیجه کمبود تولید هورمون های 
تیروئید در زنان باردار، باعث عقب ماندگی های ذهنی و 
اختالالت اعصاب مرکزی جنین و نوزاد خواهد شد.«

دلشاد اضافه کرد: »کمبود ید عملکرد تیروئید را دچار 

اختالل می کند و برحسب آنکه این کمبود در چه زمانی 
حاصل شده یا بر اساس شدت آن، عوارض و تغییرات 
متعددی در بدن ایجاد می شود که به آنها »اختالالت 
اینکه  با اشاره به  ناشی از کمبود ید« می گویند.« وی 
کمبود خفیف ید معموالً بدون عالمت است، خاطرنشان 
کرد: »این در حالی است که در کمبود متوسط یا شدید، 
ابتدا بزرگی غده گواتر ایجاد می شود که این عالمت 
نیز گاهی بدون اختالل در عملکرد غده تیروئید است.«
دلشاد تأکید کرد: »در شرایط بارداری، هم مادر و هم جنین 
نیاز به دریافت یددارند و کمبود آن موجب پیامدهای 
ناگواری برای مادر و جنین خواهد شد. در موارد شدید 
کمبود ید و کم کاری تیروئید، نوزادان ممکن است دارای 
کم کاری بسیار شدید غده تیروئید باشند که اصطالحاً به 

آن بیماری »کرتینیسم« گفته می شود.«
وی در خصوص مقادیر استاندارد ید دریافتی گفت: 
»سازمان بهداشت جهانی برای رشد طبیعی در گروه های 
سنی مختلف، مقادیر مختلف ید را تعیین کرده است. 
این مقدار برای کودکان زیر 1۲ سال روزانه بین 9۰ تا 
1۲۰ میکروگرم؛ برای افراد باالی 1۲ سال روزانه 15۰ 
 ۲5۰ روزانه  شیرده  و  باردار  زنان  برای  و  میکروگرم 

میکروگرم است.«

ایران نخستین کشور منطقه در کنترل کمبود ید
رئیس دفتر تحقیقاتی ریزمغذی ها در پژوهشکده غدد 

درون ریز و متابولیسم با اشاره به اقدامات 
ایران در این خصوص افزود: »از سال ۶۸ 
تاکنون پنج پایش ملی برای اختالالت 
ناشی از کمبود ید انجام دادیم که تا قبل 
از انقالب، کمبود ید و اثرات ناشی از 
آن در طیف وسیعی از اختالالت بالینی 
و یکی از مشکالت بهداشتی و تغذیه ای 
کشور بود؛ به عبارتی حدود سه چهار 
دهه قبل، ایران در بین کشورهای دچار 

کمبود شدید ید قرار داشت.«
اولین   ۶۸ سال  »در  کرد:  اضافه  وی 
اقدام برای بررسی کمبود ید، ابتدا در 
انجام  آن  اطراف  روستاهای  و  تهران 
استان های  در  بعدی  مطالعات  شد. 
مختلف نشان داد کمبود ید نه تنها در 
تهران، بلکه در اکثر استان های کشور 
به صورت شدید وجود دارد.«این فوق 
تخصص بیماری های غدد درون ریز و 
متابولیسم خاطرنشان کرد: »در حدود 
سال های 137۰ الی 7۲، وزارت بهداشت 
کمبود ید را به عنوان یکی از معضالت 
بهداشتی کشور تلقی کرد و آن را در 
اولویت بررسی خود قرار داد. در آن زمان راه حل های 
متعددی برای کنترل کمبود ید در کشور پیشنهاد شد. با 
توجه به آنکه در اکثر کشورهای دنیا مؤثرترین راهکار 
مبارزه با اختالالت ناشی از کمبود ید استفاده از نمک 
ایران  در  یددار  نمک  تهیه  در سال 13۶۸  بود،  یددار 
آغاز شد.«دلشاد ادامه داد: »در سال 1375 هشت سال 
پس از ید رسانی استانی، دومین پایش کشوری دانش 
آموزان انجام شد. در پایش اول که در سال ۶۸ انجام 
شده بود، شیوع گواتر 5۸ درصد بود و »میانه ید ادرار« 
به عنوان شاخص ید دریافت شده، پایین بود )کمتر از 
۴۰ یا 5۰ میکروگرم در لیتر(. این در حالی است که در 
پایش دوم، شاخص میانه ید ادرار بهبود پیدا کرده و به 

۲۰۰ میکروگرم در لیتر رسیده بود.«

شیوع کمتر از ۵ درصدی گواتر
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
بین  در  پایش  سومین   ،13۸۰ سال  »در  کرد:  اضافه 
بر  که  شد  انجام  کشور  استان های  تمام  دانش آموزان 
اساس نتایج آن شیوع گواتر به 1۰ درصد کاهش پیدا 
کرده بود. همچنین میانه ید ادرار دانش آموزان به حدود 
17۰ میکروگرم در لیتر رسیده بود.« دلشاد یادآور شد: 
سال ها  طی  در  ید  مصرف  داد  نشان  پایش ها  »نتایج 
کنترل شده و نتایج آن طی دو دهه پایدار بوده است. 

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته 
دنیا، بعد از سال ها کنترل مصرف ید و قطع پایش های 
دوره ای، بعد از مدتی دوباره با مشکل مواجه شدند.« 
وی با اشاره به اینکه در کشورمان در حدود سال های 
از  ناشی  اختالالت  با  مبارزه  کشوری  کمیته   7۲  ،7۰
از  یکی  شد،  تشکیل  بهداشت  وزارت  در  ید  کمبود 
وضعیت  ساله   5 پایش  را  فوق  کمیته  استراتژی های 
ید دریافتی جامعه در بین دانش آموزان اعالم کرد و 
توضیح داد: »دانش آموزان ازاین جهت معیار پایش ید 
دریافتی قرار می گیرند که دسترسی به آن ها راحت تر 
است. علت دیگر آن است که ید دریافتی آن ها از نمک 

خانوار تأمین می شود.« 
دلشاد اضافه کرد: »در سال ۸۶، چهارمین پایش انجام 
شد. در آن زمان شیوع گواتر در دانش آموزان مدارس 
به کمتر از 5 درصد رسیده بود. اگر شیوع گواتر ناشی 
از کمبود ید در جامعه ای به کمتر از 5 درصد برسد، 
می توان آن جامعه را به عنوان جامعه عاری از اختالالت 
کمبود ید معرفی کرد. همچنین میانه ید ادرار دانش آموزان 

به 1۴۰ میکروگرم در لیتر رسیده بود.«

تبلیغات جنبه سودجویانه دارد
وی همچنین با اشاره به اینکه افراد در طول زمان به طور 
ناخواسته نمک کمتری مصرف می کنند، تصریح کرد: 
»متأسفانه در جامعه کنونی ما سنگ نمک و سنگ دریا 
تبلیغ می شود که تبلیغات درستی نیست. نمک دریا و 
سنگ نمک ید کافی ندارند، ضمن آنکه ممکن است 
فلزات سنگین هم در خود داشته باشند که گاهی سرطان زا 

است و خطر بزرگی برای جامعه به حساب می آید.«
رئیس دفتر تحقیقاتی ریزمغذی ها در پژوهشکده غدد 
یددار  نمک  اینکه  بر  تأکید  با  متابولیسم  و  درون ریز 
تصفیه شده بهترین نمک برای همه افراد است، خاطرنشان 
کرد: »از همه مردم می خواهیم به جای نمک یددار از 
نمک دریا یا سنگ نمک استفاده نکنند چراکه کاهش 
ید موجود در سنگ نمک یا نمک دریا باعث می شود 
اختالالت ناشی از کمبود ید مجدداً برگردد. تبلیغات 
برای استفاده از سنگ نمک یا نمک دریا از سوی افراد 
سودجو و غیرمتخصص انجام می شود و بیشتر برای 
سودجویی است.«دلشاد با اشاره به انجام پنجمین پایش 
ملی اختالالت ناشی از کمبود ید در سال 93، گفت: 
»در پنجمین پایش، میانه ید ادرار دانش آموزان 1۶۰ 
میکروگرم در لیتر بود. در این پایش با توجه به آنکه 
شیوع گواتر در پایش سال ۸۶ به کمتر از پنج درصد 
رسیده بود، میزان شیوع گواتر را اندازه گیری نکردیم و 
البته حاصل پایش های قبلی نشان دهنده این بود که اکثر 

جامعه ید مورد نیاز را دریافت می کند.«

اخبــار

صادرات تجهیزات پزشکی 
ایران به ۴۰ کشور دنیا

دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی با اشاره به صادرات 
تجهیزات پزشکی ایران به ۴۰ کشور دنیا، گفت: »سال گذشته ۲۴ 
میلیون دالر به صورت رسمی صادرات از گمرک داشتیم که این میزان 

معادل ۶۸۰ تن صادرات تجهیزات پزشکی بود.«
به گزارش سپید، رضا کمپانی در آستانه برگزاری بیست و دومین 
نمایشگاه بین المللی ایران هلث، اظهار کرد: »چهار تشکل شامل اتحادیه 
صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، انجمن مهندسی پزشکی، انجمن صنفی 
تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و اتحادیه بازرگانان در برگزاری این 
نمایشگاه که از 1۸ تا ۲1 خردادماه سال آینده برگزار می شود، مشارکت 
دارند.« وی افزود: »امسال افزایش متراژ ریالی برای شرکت های داخلی 
تولیدکننده تجهیزات پزشکی داریم، اما با توجه به ریزش شرکت های 
خارجی متراژ پاویون ها کاهش خواهد داشت. نایب رئیس و دبیر 
اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی عنوان کرد: سال گذشته ۲۴ 
میلیون دالر به صورت رسمی صادرات تجهیزات پزشکی از گمرک 
داشتیم که این میزان معادل ۶۸۰ تن صادرات تجهیزات پزشکی بود.« 
کمپانی با اشاره به ضرورت حمایت از شرکت های دانش بنیان در زمینه 
تجهیزات پزشکی، تصریح کرد: »از بیست و دوم فروردین ماه سال 
جاری، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی با مشکالت واردات مواد 
اولیه مواجه شدند و این مسئله تولید و توان آنها را تضعیف کرد، از 
طرفی نیز با کاهش صادرات مواجه شدیم، اما بااین وجود از ابتدای 
سال تاکنون 1۸ میلیون یورو برای ثبت صادرات در حوزه تجهیزات 
پزشکی داشتیم.« نایب رئیس و دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات 
پزشکی خاطرنشان کرد: »در حال حاضر تجهیزات پزشکی ایران به 
۴۰ کشور دنیا صادر می شود که این صادرات به روش های مختلف 
انجام می شود. بخشی از کشورهای هدف محصوالت ایران را با برند 
ساخت ایران درخواست کرده و برخی درخواست راه اندازی خط 
تولید محصوالت در کشورشان را دارند. همچنین برای تعدادی از 
کشورها نیز کاال را طبق سفارش تولید کرده و محصول با برند متفاوتی 
عرضه می شوند.« کمپانی اعالم کرد: »کشورهای اروپای غربی، آلمان 

و ایتالیا ازجمله کشورهای مقصد تجهیزات پزشکی ایران هستند.«

شروط سازمان غذا و دارو برای 
مکمل های وارداتی

مدیرکل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو در 
خصوص روند صدور پروانه ثبت )IRC(، برای فرآورده های مکمل 
تغذیه ای وارداتی توضیحاتی را ارائه داد. به گزارش سپید به نقل از مهر، 
مهناز خانوی به جزئیات دستورالعمل ابالغی خطاب به مدیران عامل 
شرکت های واردکننده مکمل های تغذیه ای، اشاره کرد و گفت: »بر اساس 
ابالغ رای کمیته فنی در خصوص بررسی پرونده فرآورده های مکمل 
تغذیه ای وارداتی در سامانه صدور پروانه ثبت )IRC(، مدیران عامل 
شرکت های واردکننده مکمل های تغذیه ای، ملزم به رعایت مواردی 
شدند.« وی افزود: »با توجه به مصوبه بیست و سومین جلسه کمیته 
فنی مکمل، مقرر گردید در صورت عدم ارائه مدارک الزم در پرونده 
ارسالی فرآورده وارداتی در سامانه صدور پروانه ثبت مکمل های تغذیه ای، 
پرونده بدون بررسی های تکمیلی به شرکت عودت داده می شود.« انوی 
به ۶ الزام شرکت های واردکننده مکمل های تغذیه ای، اشاره کرد و گفت: 
»گواهی فروش آزاد فرآورده در کشور مبدأ مطابق ضوابط و مقررات 
مربوط در تارنمای سازمان غذا و دارو، می بایست ارائه شود.« وی، نام 
نمایندگی مطابق ضوابط و مقررات مربوط در تارنمای سازمان غذا و 
 GMP دارو را یکی دیگر از شروط عنوان کرد و اظهار داشت: »گواهی
برای کارخانه سازنده مطابق ضوابط و مقررات مربوط در تارنمای 
سازمان غذا و دارو، باید ارائه شود.« خانوی ادامه داد: »ارائه یک نمونه 
اصل محصول موجود در سطح عرضه کشور مبدأ و برچسب دوزبانه 
فارسی و انگلیسی، از دیگر شروط ثبت مکمل های تغذیه ای وارداتی 
است.« مدیرکل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و 
دارو، در پایان گفت: »ارائه PIAF، به عنوان آخرین شرط بررسی پرونده 
فرآورده های مکمل تغذیه ای وارداتی است که مدیران عامل شرکت های 

واردکننده مکمل های تغذیه ای می بایست مدنظر داشته باشند.«

گول تبلیغات را نخوریم

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »نسخه نویسی الکترونیکی 
و  آینده  روز  طی1۰  سرپایی  بخش  اسناد  به  رسیدگی  برای 
به  می شود.«  اجرایی  استان  هر  از  شهرستان  یک  در  حداقل 
موهبتی  طاهر  سالمت،  بیمه  سازمان  از  نقل  به  سپید  گزارش 
بر   9۸ سال  از  را  خود  اقدامات  سازمان  این  اینکه  اعالم  با 
افزود:  انجام خواهد داد،  الکترونیک و داده ها  اساس اطالعات 
بیمارستان های  بستری  بخش  اسناد  به  الکترونیک  »رسیدگی 
اول  از  و  شده  انجام  اصفهان  در  آزمایشی  به صورت  دولتی 
فروردین ماه سال آینده و ظرف چند ماه به سراسر کشور تسری 
به صورت  ابتدا  در  اقدام  این  اینکه  بیان  با  وی  یافت.«  خواهد 
برای  فنی  و  قانونی  لحاظ  »از  کرد:  بیان  بود،  خواهد  تشویقی 
الکترونیکی کردن  برسیم، چاره ای جز  اهداف سازمان  به  اینکه 

فعالیت ها  عمده  بخش  ازآنجاکه  و  نداریم  اقدامات 
در بخش بستری بیمارستان های دولتی متمرکز شده، 
تولید  و  بیمارستان ها  فرآیند  که  است  این  ایده آل 
ادامه  موهبتی  باشد.«  الکترونیک  به صورت  اسناد 
رسیدگی  برای  نیز  الکترونیکی  »نسخه نویسی  داد: 
استان  در  آزمایشی  به طور  سرپایی  بخش  اسناد  به 
کرمان انجام شد و در 1۰ روز آینده حداقل در یک 
مدیرعامل  اجرایی می شود.«  استان  هر  از  شهرستان 
نیز  »استحقاق سنجی  گفت:  سالمت  بیمه  سازمان 
یکی از اقدامات این سازمان است و باید توجه کنیم 
از پروژه های  بیمه ای فقط یکی  رفع همپوشانی های 

می شود. محسوب  استحقاق سنجی 

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی را به عنوان یک راهکار جهت جلوگیری از افزایش قیمت 
دارو در سال آینده دانست و گفت:  »راهکار دیگر آن است که وزارت 
بهداشت برای جبران خسارت داروخانه ها و تجهیزات پزشکی درصدی 

را در نظر گیرد تا فشار بر مردم وارد نشود.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، حیدرعلی عابدی درباره  راهکارهایی 
درباره  تعیین قیمت دارو در سال آینده گفت: » راهکار اول ادامه روند 
فعلی است؛ یعنی دولت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به داروسازان و 
تجهیزات دارویی بدهد که این موضوع در بودجه هم تصویب شده 

است.« وی افزود: »راهکار دیگر آن است که وزارت بهداشت برای 
جبران خسارات داروخانه ها و تجهیزات پزشکی و جلسه ای با این 
دو صنف درصدی را در نظر گیرد و در قالب پرداخت بیمه ها قرار 
دهد که به مردم فشار نیاید. همچنین بتواند از طریق تأمین بودجه 
بیمه ها کسری ها را جبران کند و همه اینها در راستای تالش جهت 

اعمال سیاست های نرخ دولتی در دارو است.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه »دولت برای تأمین 
ارز مشکل ندارد«، گفت: »جبران درصد مابه التفاوت قیمت دارو آنقدر 
زیاد نیست که دولت نتواند مابه التفاوت آن را پرداخت کند یا اینکه 

بیمه ها از عهده  پرداخت آن بر نیایند.«
در  پزشکی  تجهیزات  و  دارویی  صنف  گالیه های  درباره   عابدی 
خصوص پرداخت مطالباتشان از بیمه ها گفت: »در بهترین حالت 
برای پرداخت پول بیمه ها به شرکت ها 3 تا ۶ ماه فاصله از زمان 
صدور اسناد تا دریافت پول زمان الزم است، تاکنون بیمه سالمت 
پرداخت ها را مرتب کرده است اما بیمه تأمین اجتماعی مقداری عقب 
تقریبًا پرداخت مطالبات شرکت های  لذا  باید جبران کند.  است و 
بیمه سالمت در  از طریق  دارویی و تجهیزات پزشکی بخصوص 

یک شرایط منظم انجام می شود.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت خبر داد

آغاز نسخه نویسی الکترونیکی تا١۰ روز آینده

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:

دولت مشکلی برای تأمین ارز دارو ندارد



رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، 
که  کشور  پزشکان  از  عظیمی  »خیل  گفت: 
سرمایه های ارزشمند انسانی، علمی و درمانی 
مملکت محسوب می شوند از طبابت دست 

کشیده اند.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، ایرج خسرونیا 
مقاالت علمی  انتخاب  بررسی و  در جلسه 
پزشکان  جامعه  سالیانه  کنگره  سی امین 
از  نگرانی  اظهار  با  ایران  داخلی  متخصص 
اینکه طی سال های اخیر بالغ بر ۲۵ هزار نفر 
از پزشکان پروانه طبابت دریافت نکرده اند، 
اظهارداشت: »حذف پزشکان از چرخه درمان 
به دلیل مسائل اقتصادی و معیشتی و مهاجرت 
به کشورهای خارجی از جمله کانادا، آمریکا 
و اروپا دغدغه جدی  و نگران کننده ای است.«
استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی، افزود: 
»وجود این پزشکان، پرستاران و افراد متخصص 
و  انسانی  سرمایه های  که  تخصص  فوق  و 
درمانی کشور به شمار می روند به مراتب از 
درآمد نفت، گاز و فروش منابع ملی سودمند تر 
و با ارزش تر است؛ چنانچه این روند ادامه 

یابد، با هیچ بودجه و توانی قابل جبران نخواهد بود.«
برای  مسئولین  برخی  است  مدتی  اینکه  بیان  با  وی 
از جامعه  قشر خاصی  به  فریبی  مردم  و  خودنمایی 
هتک  موجب  بویژه  و  می کنند  حمله  فرهیختگان  و 
حرمت جامعه پزشکی شده اند، گفت: »این رفتار موجب 
بی اعتمادی جامعه و نا امیدی همکاران پزشک برای 
خدمت به کشور می شود.« خسرونیا ززدر ادامه با اشاره 
به نفع مردم از طرح تحول سالمت، افزود: »مشکالت 
حقوق،  درپرداخت  ساله  دو  تا  یک  تعویق  و  مالی 

گرفتاری های متعددی برای پرستاران، پزشکان، کادر 
درمانی و مراکز بیمارستانی ایجاد کرده تا جایی که 
از پرسنل می خواهند حق الزحمه های معوق  خود را 
ببخشند؛ این رفتار موجب بی اعتمادی و کاهش شدید 

کیفیت درمان خواهد شد.«
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران ضمن 
اظهار تاسف از دریافت حق عضویت ساالنه انجمن 
متخصصین گوارش ایران به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان از 
هر پزشک متخصص داخلی بابت گواهی اجازه انجام 

آندوسکوپی، افزود: »پزشکان متخصص داخلی عالوه 
مطابق  تحصیل  دوران  در  مذکور  دوره  گذراندن  بر 
کوریکولوم آموزشی، همچنین شرکت در دوره های 
کوتاه مدت آموزشی و حضور در کنگره های ساالنه، 
اکنون مجوز انجام آندوسکوپی نداشته و با سازمان های 
بیمه گر نداشتن بابت گواهی انجام آن مشکل دارند؛ 
به  دسترسی  که  بیماران شهرستانی  برای  مسئله  این 
فوق تخصص گوارش ندارند نیز مشکالت افزونتری 
پرده  پشت  »مافیای  افزود:  وی  است.«  کرده  ایجاد 

موجب شده تا چراغ سبز مسیر خدمت، 
فقط برای گروه خاصی از همکاران فوق 
تخصص باز باشد.« خسرونیا با اشاره به 
جامعه  سالیانه  کنگره   سی امین  برگزاری 
تا  سوم  تاریخ  در  ایران  داخلی  پزشکان 
ششم اردیبهشت ۹۸ در مرکز همایش های 
رازی ایران، گفت: »طی سه دهه اخیرسعی 
شده است با ارائه آخرین دستاوردهای علمی 
و مقاالت پزشکی در قالب سخنرانی و پوستر، 
سهم عمده ای در به روز رسانی همکاران 
متخصص همگام با دانش روز دنیا داشته 
پزشکان متخصص  باشیم.« رئیس جامعه 
راهکارهای  »معرفی  افزود:  ایران،  داخلی 
نوین تشخیص و درمان همچنین داروهای 
جدید با محوریت امراض داخلی توسط 
استادان دانشگاه در تخصص های مختلف از 
جمله گوارش، غدد، کلیه، خون، ریه، عفونی، 
نورولوژی،  روماتولوژی،  عروق،  و  قلب 

روانپزشکی از اهداف این گنگره است.«
خسرونیا با عنوان این مطلب که در کنگره 
جمله  از  جامعه  مهم  موضوعات  به  آتی 
دیابت که شیوع باالیی دارد، کبد چرب، سرطان ها و 
بیماری های عفونی نوظهور توجه بیشتری شده است، 
به مشکالت  کنگره  این  در حاشیه  سال  »هر  گفت: 
به حق  مطالبات  پیگیری  و  پزشکی  جامعه  مختلف 

آنان نیز توجه می شود.«
وی افزود: »تا کنون بالغ بر ۱۳۰ مقاله ارائه شده که نیمی 
به صورت سخنرانی و نیمی به شکل پوستر به سمع 
و نظر همکاران خواهد رسید که بازتاب و پیامدهای 

مفید علمی آن برای مردم و بیماران خواهد بود.«

قرار است مطب ها نباشند 
تا میدان از رقیب خالی شود 

   سهیل طالبی حسینی، جراح و متخصص ارتوپدی

قانون مالیات بر ارزش افزوده، در فصل معافیت ها ماده ۱۲- بند۹ـ با ذکر 
انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی )انسانی، حیوانی 
و گیاهی( و خدمات توانبخشی و حمایتی به عنوان معاف، یک پیام 
روشن از قانونگذار دارد؛ خدماتی که مردم نیازمند آن هستند را مشمول 
معافیت های مالیاتی می کند، چرا؟ مگر این حوزه به تجارت نجومی و 
پرسود و فرار مالیاتی متهم نیست؟ مگر این روزها هدف هجمه دشمنان، 
اعتماد ملی مردم من نیست؟ اما چرا قانونگذار تالش می کند در قانون، 

نگاه عمیق معافیت مالیاتی را به خدمات درمانی گسترش دهد؟
کاالی ایرانی اگر قرار بود حمایت بشود، یک قِسم آن کاالی سالمت 
است و در بخش سالمت کاال از خدمات جدا نیست؛ زیرا برخالف 
بسیاری از خدمات، مصرف کننده اول کادر درمان است. اگر کادر 
درمان را جزئی از عوامل خدمات عمومی نبینیم، تعریف کاالی سالمت 
را درک نکرده ایم. خدمات هم در سالمت، کاالست. این کلیدواژه 

خدمات عمومی است. 
اگر در هجمه های اخیر به پزشکان متضرر نهایی را جستجو کنید، 
می بینید هزینه خدمت درمانی را که باال ببرید، انتهای منتفع و متضرر از 

زنجیره خدمات درمان، بیمار است. 
قانون رفع موانع کار و تسهیل تولید تالش می کند در حوزه خدمات 
عمومی تسهیالت مشوقی ایجاد کند که بتواند سرمایه گذاری بخش 
خصوصی را در آن حوزه مقرون به صرفه و ترغیب کند. امروز حمله 
و هجمه به پزشکان و کادر درمان، چراغ قرمز ورود سرمایه بیشتر به 
حوزه سالمت است. سرمایه گذار سالمت حتی اگر خود کادر درمان 
شامل پزشکان باشند، می بینند که دوربین شوتر های رسانه و حاکمیتی 
در حوزه سالمت زوم شده اند. سختگیری افراطی و بوروکراسی مقتدر 
برخالف اصول اقتصاد در بحران تحریم تالش می کند تا فرار سرمایه را 
از حوزه سالمت موجب شود. مأموریت دشمن که بنیاد اعتماد ملی را 
نشانه رفته است، جایی مستحکم تر از رابطه پزشک و بیمار پیدا نکرد تا با 

تخریب سنگر اعتماد قلب امید را در سرزمین ما فتح کند.
امروز کادر درمان که می بیند دوربین قناسه زن مأموران دشمن روی 

فعالیت پزشکی متمرکز است،
تالش خواهد کرد سرمایه ملکی و ابزاری خود را به جای حوزه پزشکی 
به حوزه دالر و امالک و طال ببرد. به جای گسترش بیشتر امکانات در 
مطب یا مرکز درمانی که منجر به درآمد نجومی نما می شود، ترجیح 
خواهد داد به داللی زمین، دالر، طال بپردازد که مشمول سختگیری و 
هجمه رسانه ای نیست. کسی در حوزه داللی، شما را نجومی بگیر و 
دزد خطاب نخواهد کرد و هیچ پورسانت بگیری در حوزه های داللی 
متهم نمی شود. فراری دادن سرمایه گذار از حوزه فعالیت درمانی، اتفاق 

حتمی فوکوس رسانه ای و حمالت سازمانی به نیروی خدمت است.
پشت این غائله البته حذف نرم خرده پا دارد رخ می دهد و منتفع پنهان 
مگاهاسپیتال و مگالب و مگاکلینیک هستند که بعد از فراری دادن 
صاحبان مطب ها و دفاتر خرده پای درمانی با شیوه های مترقی فرار 

مالیاتی سازمانی از سودبری این حوزه بهرمند خواهند شد.
هرگز فکر نکنیم پشت  هجمه مالیاتی، باند مافیای مراکز زنجیره ای 

مگاهاسپیتال های خارجی نباشد!
قرار است مطب ها نباشند تا میدان از رقیب خالی شود ... 

دیدگــاه
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رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران مطرح کرد؛

دغدغه حذف ۲۵ هزار پزشک از چرخه درمان

  غالمرضا زمانی،  مسئول کمیته اخالق پزشکی انجمن جراحان عمومی 
کشور

در سال های اخیر عالوه بر اینکه بحران اقتصادی، سبب کاهش 
پزشکی  جامعه  است،  شده  اقتصادی  نظام  به  عمومی  اعتماد 
بحران های بیشتری را به خود دیده است. بحران هایی مانند کاهش 
ارزش پول ملی و کاهش شدید ارزش تعرفه های پزشکی در مقایسه 
با سایر کشورها و در مقایسه با گرانی سایر کاالها و خدمات در 
کشور بطوری که ارزش ویزیت پزشک با ساندویچ و پفک و چیپس 

برابری می کند.
به این اعداد توجه کنید. در ابتدای طرح تحول سالمت بابت یک 
عمل جراحی  آپاندیسیت در بخش دولتی  حدود ۲۰ دالر و در 
بخش خصوصی حدود ۹۰ دالر عاید پزشک می شد و در حال 
حاضر در بخش دولتی  کمتر از ۵ دالر و آن هم یک سال و نیم 
بعد شاید  پرداخت شود  و در بخش خصوصی ۵۰ الی ۶۰ دالر 

دریافتی پزشک است.
 ویزیت متخصص در بخش دولتی از حدود ۳ دالر که کمتر از یک و 
نیم دالر به پزشک پرداخت می شد، به حدود یک دالر که یک سوم آن 
بعد از یک سال و نیم به پزشک پرداخت می شود، تنزل کرده است و 
در بخش خصوصی از حدود ۸ دالر به حدود ۳ دالر رسیده است. این 

در حالیست که تمام هزینه ها بین ۵ الی ۱۰ برابر افزایش یافته است.
 باور نادرست  افزایش درآمد جامعه پزشکی با تبلیغات سوء  و متاسفانه 
عوام فریبانه توسط افرادی از خارج جامعه پزشکی و دامن زدن آن توسط 
افرادی در داخل جامعه پزشکی، در اذهان مردم اعم از عوام و خواص 

فرو رفته که متاسفانه به این زودی ها پاک نخواهد شد.
همه اینها درحالی است که اتفاقی که افتاد این بود؛

افزایش  و  پزشکان  به  مراجعین  عنوان  به  مردم  درآمد  کاهش  
خدمات رایگان و پرداخت یارانه پنهان از طرف جامعه پزشکی که فقط 

دریافت کنندگان خدمت به آن واقفند، 
استفاده ابزاری از افزایش تعرفه ها در بدو طرح تحول سالمت و تمام 
کردن همه مزایای طرح تحول توسط طراح سیاس به حساب خود و 
انتساب همه مشکالت طرح به حساب پزشکان با توجه به رفتارهای 
عوام گرایانه و عالقه به حضور در جلو دوربین و سوء استفاده از رسانه 
ملی برای برجسته سازی ضعف های جامعه پزشکی  که در هر صنفی و 

در هر جایی از جهان امکان وقوع آن وجود دارد، 
برانگیختن حس همکاری با وعده افزایش درآمد به بهانه های مختلف 

ماندگاری و تمام وقتی و ۲کا به شرط تعطیلی مطب ها و ...، 
کاهش روز به روز تعهدات و جر زنی و خلف وعده و تاخیر پرداخت 
و  پلکانی  و  قاصدک  و طرح های  پرداخت  کردن  شرایط  و سخت تر 

تعیین سقف و ...، 
افزایش بار بودجه سالمت بر بودجه عمومی و افزایش هزینه بیمه ها 
غیر متناسب با تعیین منابع و منابع بیمه ای ناپایدار و ایجاد تعهدات بدون 

پشتوانه برای بیمه ها، 
گرانی تجهیزات پزشکی و بالطبع گران شدن هزینه خدمات پزشکی 

با توجه به کاهش ارزش پول ملی، 
افزایش هزینه های جاری بیمارستان ها با توجه به تورم و بروز مشکالت 
در بیمارستان گردانی و متوجه نمودن تمام کاستی ها به پزشکان در اذهان 

عمومی با در اختیار گرفتن تریبون رسانه ملی،

کاهش جایگاه پزشک در جو مسموم شده در اذهان عمومی توسط 
سفسطه بازان و مغالطه گران با اهداف سوگرایانه و در این اواخر توجه 
دادن و انحراف اذهان عمومی با گرفتن انگشت اشاره به طرف پزشکان 

در هر کمبود و کاستی و بی تدبیری در جامعه،
در نهایت پشیمانی جامعه پزشکی از کالهی که سرش رفته و آرزوی 

برگشت به ابتدای طرح تحول 
و خالصه سرخوردگی و یاس جامعه پزشکی از اینکه اینگونه بازیچه 
سیاست قرار گرفت و مطابق ضرب المثل مشهور»نه خورده  و نه برده؛ 

گرفته درد ُگرده« 
یعنی دیگران خوردند و بردند و تاوان آن را جامعه پزشکی با تخریب 
جایگاه خود و پرداخت هزینه گزافی از آبرو و حیثیت خود در اذهان 
عمومی و افزایش بار کاری و فشار شدید کاری و کاهش درآمد واقعی 
پس داد؛ به طوری که جمع کثیری مهاجرت را انتخاب کردند و تعداد 
زیادی هم عطای آن را به لقایش بخشیدند و پروانه قاب شده را کنار 

عکس پدربزرگ لب طاقچه منزل گذاشتند. 
آنچه مشخص است، ادامه یافتن  وضع بحرانی موجود و  شکاف  میان این 
گروه اجتماعی و سیاست گزار و از بین رفتن اعتماد و کاهش باورپذیری  
و  از دست رفتن امید به بهبود اوضاع به نفع هیچ کس نیست و بازی سه 
سر باخت است که بیشتر هزینه آن را هم مردم پرداخت می کنند و در 
نهایت سالمت جامعه به خطر می افتد و برخی متاسفانه دانسته یا نادانسته 
هنوز در تالشند تا بذر بی اعتمادی را بیش از گذشته در دل جامعه خدوم 
پزشکی بکارند. ضمن این که پژوهش های اجتماعی بیانگر کاهش اعتماد 
بین افراد کل افراد جامعه است و پزشکان نیز عضو همین جامعه هستند.
 در سال ۱۳۵۳ پیمایشی ملی با عنوان »گرایش های فرهنگی و نگرش های 
اجتماعی ایرانیان« توسط علی اسدی انجام شد و در سال ۱۳۸۳ محسن 
گودرزی آن را تکرار کرد. مطابق همین پیمایش در سال ۵۳ حدود 4۵ 
درصد و در سال ۸۳ حدود 7۶ درصد پاسخگویان گفته اند به دیگران 
اعتماد ندارند. کاهش میزان اعتماد از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی پیروی می کند و بحران ها می تواند سطح اعتماد را 

کاهش دهد.
کاهش  ثروتمندان،  سرمایه  ظاهری  افزایش  و  ارز  نرخ  ناگهانی  تغییر 
حقیقی سرمایه و فالکت را برای برخی طبقات به همراه خواهد داشت. 

کسانی که با حداقل تعرفه های تعیین شده  و مخصوصا در مناطق 
محروم مشغول به کار هستند، با این تغییرات اقتصادی بیش از 

همه متضرر می شوند.
به نظر می رسد راه حل هایی که از سوی برخی از افراد و گروه ها 
برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه شده، عمال کارایی الزم 
را نداشته و در بسیاری از موارد راهی برای رانت و فساد ایجاد 

کرده است.

صداقت، پذیرش اشتباه و شفافیت
پرسش و خواست اصلی افکارعمومی جامعه پزشکی  از  کارشناسان 
و مسئولین وزارت، شفافیت و دسترسی به اطالعات دقیق از بحران 
اقتصادی در بخش سالمت  است. در شرایطی که هر کس به دنبال 
مقصری برای وضع موجود است، معرفی مقصر، راحت ترین راه 
برای دور کردن فشار افکارعمومی از پزشکان است. بیان جمالتی 
از سوی مسئوالن که مشکالت کنونی را انکار کند، سبب بدبینی  

بیشتر  نسبت به وضعیت موجود خواهد شد.
از سوی دیگر، مشکالت باید در اولین فرصت با جامعه خدمتگزار در 
میان گذاشته شود. فضا برای پوشاندن معایب دیگران و چشم پوشی از 
استراتژیک عده ای بسته شده است. شفافیت و بسط آگاهی  خطاهای 
در مورد بحران موجود، حد اقل بخشی از مسائل را حل خواهد کرد. 
پزشکان  راهکار برون رفت از چالش موجود را می خواهند و حاضر نیستند 
بیش از این تاوان اشتباهات افراد  را بدهند. سیاستگزار باید عرصه تنگ 
شده  را برای بخش خصوصی در حال احتضار باز  کند تا در راه بهبود 
وضعیت، دست  سیستم دولتی فشل را بگیرد، نه اینکه با رقابت نابرابر 
با آن بخش خصوصی را هم که کورسویی برای امید و نجات سالمت 

کشور است، به نابودی بکشد.
نخبگان بخش های دولتی و خصوصی و انجمن های علمی و صنفی و 
نظام پزشکی  باید کنار هم بنشینند، وضعیت موجود را بررسی کرده و 
سپس تصمیمات نهایی را برای حل مسائل موجود بگیرند. گفت وگوی 
متخصصان و همراهی آنها با وزیر محترم برای شناخت وضعیت موجود و 
یافتن راهکارهای اصالحی، گامی برای بازسازی آشفته  بازار اقتصاد درمان 
و مسائل غیر اقتصادی درمان از جمله بهداشت و آموزش پزشکی  است.

وزارت بهداشت باید بپذیرد جامعه پزشکی از تصمیم های کالن تأثیر 
می پذیرند و این حق را دارد که در انتخاب سیاست های کلی دخیل باشد. 
برخی مدیران وزارتخانه سال ها در موقعیت های خود باقی مانده اند و 
نمی دهند.  را  به سیستم  نیروهای خوش فکر  و  تازه  تفکر  اجازه ورود 
برخی تفکرات که سال ها با رویکردی خاص  مدیریت کرده  اند، هنوز 
ورود  و  نخبگان  دارند. چرخش  اختیار  در  را  اصلی  موقعیت های  هم 
اندیشه های روزآمد و کارآمد فضا را به سود مردم و موفقیت وزارت در 

اهداف خود تغییر خواهد داد.
باید سعی کرد اعتماد از دست رفته بازسازی و صدای اقشار مختلف جامعه 
خدمتگزار اعم از پزشکان و پرستاران و سایر حرف پزشکی شنیده شود. 
مسیر بی توجهی به خواست عموم مانند آنچه در سالیان گدشته تجربه 
شد، موجب از دست رفتن بیشتر اعتماد خواهد شد و آسیب های فراوانی 
را به دنبال خواهد داشت. از یاد نبریم اگر فرصت های اصالحی از دست 
برود، گروهی که منافع عمومی برای شان اهمیتی ندارد، فضا را در اختیار 
خواهند گرفت و ادامه این روند، آینده مخاطره آمیزی را پیش روی جامعه 

پزشکی و وزارت بهداشت و در نهایت کل جامعه قرار خواهد داد.

زنگ خطر کاهش اعتماد جامعه پزشکی به سیاستگذاران سالمت

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد

 ثبت نام 134هزار پرستار 
در سامانه ثبت ملی

 
معاون پرستاری وزارت بهداشت از پایان مهلت ثبت نام پرستاران 
و گروه های وابسته در سامانه ثبت ملی خبر داد و گفت: »در 
ثبت  این سامانه  در  پرستار  مقرر شده ۱۳4 هزار ۵۱۶  مهلت 

نام و کد پیگیری دریافت کردند.« 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مریم حضرتی با اعالم این خبر، 
افزود: »یکی از برنامه های معاونت پرستاری جمع آوری اطالعات 
دقیق و به روز از وضعیت پرستاری و گروه های وابسته شامل 
بهیاران  اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی و همچنین 
و کمک بهیاران و کمک پرستاران بود که بر این اساس، برنامه 

ثبت ملی در دو مرحله آزمایشی و سراسری اجرا شد.« 
وی ادامه داد: »مرحله آزمایشی در سه دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز، سمنان و نیشابور اجرا و مشکالت و ایرادات سامانه رفع 
شد و در مرحله دوم و از ابتدای آذرماه ثبت ملی به مدت دو 
ماه در دی ماه و بهمن ماه اجرا شد و افرادی که در این سامانه 
ثبت نام آنها با موفقیت انجام شد کد رهگیری دریافت کردند.« 
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه از مجموع 
 ۳۸۰ و  هزار   ۹7 و  مرد  نفر   ۱۳۲ هزار   ۳7 کنندگان  نام  ثبت 
نفرخانم هستند، گفت: »در حال حاضر با استفاده از اطالعات 
به دست آمده در حال اعتبارسنجی اطالعات از طریق بانک های 
اطالعاتی موجود و تجزیه و تحلیل اطالعات وارده شده، هستیم.« 
حضرتی تصریح کرد: »در این سامانه اطالعات ارزشمندی از 
وضعیت کادرپرستاری کشورمی باشد که در برنامه ریزی پرستاری 

بسیار موثر خواهد بود.«
 وی در پایان خاطرنشان کرد: »از ابتدای سال آینده، افراد برای 
دریافت پروانه صالحیت حرفه ای با در دست داشتن کد پیگیری 
دریافت شده از سامانه ثبت ملی، ادامه کار را تا دریافت پروانه 

صالحیت حرفه ای به صورت آنالین انجام دهند.«

پرستاری

یادداشت وارده
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پیش از شناخت خودتان   
پا در راه مهاجرت نگذارید

ابتدا  از  جمعیت  جابجایی 
تمدن های  همیشگی  همراه 
انسان ها  است.  بوده  بشری 
زیست  امکان  دنبال  گاهی 
بهتر یا فرار از بالیای طبیعی، گاهی به دلیل 
جنگ هایی که خانه شان را تهدید کرده یا سایر 
مشکالت محل زندگی خود را تغییر داده اند. 
گاهی هم به اجبار از زیستگاه خود کوچانده 
شده اند. در همین 3-2 قرن گذشته، جمعیت 
زیادی در دنیا جابجا شده است. کانادا، آمریکا، 
استرالیا و نیوزیلند را اصوال مهاجران یا بردگان 

ساخته اند.
مهاجرت پدیده ای است که به خصوص از اواخر 
دهه 1350 جامعه ایرانی را تحت تاثیر خود قرار 
داد. جنگ و اوضاع خاص سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی ایران بسیاری را حتی با قبول خطرات 
بسیار با سودای زندگی در کشوری دیگر به فکر 
مهاجرت انداخته، اما گذشته از اوضاع بیرونی 
کشور مبدأ یا مقصد، خصوصیات فردی در 
ماجرای مهاجرت، امری قطعی و تعیین کننده 
است و بهتر است پیش از آنکه به فکر تغییر 
کشور محل زندگی خود بیفتیم، خصوصیاتی را 
که ممکن است در این فرایند سد راهمان شوند 
یا به کمکمان بیایند، بشناسیم. موضوع صحبت 
ما با  دکتر بهنام اوحدی، روان پزشک، نقش 
خصوصیات متفاوت افراد در فرایند مهاجرت 

و پذیرش شرایط جدید زندگی است.

اهمیت مشاوره پیش از مهاجرت
: آقای دکتر! چرا مشاوره مهاجرت 

مهم است؟
به این دلیل که افراد در این روند واکنش ها و مسائل 
متفاوتی دارند و شوک بزرگ تغییر محل زندگی، 
سرچشمه استرس و فشار و اضطرابی است که 
باید شناخته و حتما مدیریت شود. بعضی افراد 
این تغییر را راحت تر می پذیرند و برای برخی 
دیگر مهاجرت امری ناشدنی و بسیار آسیب زننده 
است. به هر حال مهاجرت امروزه پدیده ای است 
که نمی توان در جامعه امروزی آن را نادیده گرفت. 
حتی می بینیم که در سال های بعد از انقالب، 
مهاجرت و فرستادن بچه های خانواده در سنین 
نوجوانی یا حتی کودکی، به صورت مد درآمد و 
نشانه ای از تشخص بود، درصورتی که در بسیاری 
مواقع این کار صرفا به دلیل چشم وهمچشمی و 
بدون توجه به خصوصیات آن فرد انجام می گرفت. 
در فضای جنگی، در طبقات متوسط یا متوسط 
مرفه بسیاری افراد به پیروی از یک سانتیمانتالیسم 
بی منطق خانه های خود را فروختند و آخرین ذره 
پس اندازشان را از بین بردند تا بتوانند جوانانشان 
را به خارج از کشور بفرستند. امروز می بینیم 
بسیاری از نوجوانان آن دوره که بدون آینده بینی 
زادگاه خود را ترک کرده اند، میانساالنی افسرده 
در کشورهای غربی هستند که در نوستالژی دهه 
50 به سر می برند. بسیاری از آنها به موفقیت های 
شغلی یا مالی خاصی هم نرسیدند. منظورم این 
است که موج اول مهاجرت بعد از انقالب نتوانست 
موفق باشد چون شتابزده و بی فکر بود. بسیاری 

نوجوانان  این  پسر، از  اغلب 
تا   10 14 سالگی بین 

که  بودند 

باید در محیط امن خانه کنار پدر و مادرشان 
زندگی می کردند، اما به جای آن در شرایطی 
نامطمئن و بدون توجه به خصوصیات فردی تنها 
ماندند. بسیاری موارد اینها سر از پانسیون های 
شبانه روزی درآوردند و امروز آدم 49 ساله تاجر 
موفق بین المللی اند که به شدت ناخن های خود 
را می جود یا مهندس موفقی که وسواس کندن 
مو دارد یا پزشکی که الکلی است. این افراد 
بچه های 10 تا 14 ساله ای بودند که به جای آنکه 
در محیط امن خانه پرورش پیدا  کنند، رفتند در 
پانسیون های شبانه روزی اروپا و آمریکا و آسیب 
دیدند. امروز دوباره موجی از مهاجرت نوجوانان 
را در خانواده های ایرانی می بینیم که فکر می کنند 

بچه ها را باید بفرستند.

جدایی نوجوانان از خانه و زادگاه را 
درست نمی دانم

: جدایی نوجوانان از خانه و زادگاه 
چه تاثیری بر سالمت روان نوجوانان می گذارد؟

محیط  سایه  نوجوانان  گفتم،  که  همان طور 
خانوادگی را از دست می دهند و باعث می شود 
نتوانند مراحل هویت یابی و استقالل یابی را در 

آرامش طی کنند. 
: عوارض بلندمدت این کار چیست؟

و  زودهنگام  جدایی های  بلندمدت  عوارض 
طوالنی در دوره نوجوانی، اضطراب سال های 
میانسالی و بزرگسالی است. همین ناخن  جویدن 
یا وسواس ریش کندن نمودهای بیرونی همین 

اضطرابی است که می گویم.
: این عوارض چقدر پایدار می مانند؟

کال دوره 8 تا 16 سالگی دوره بسیار حساسی 
است. در این دوره شخصیت فرد شکل می گیرد و 
دوری از محیط های خانوادگی و زادگاه و اقامت 
در پانسیون های شبانه روزی که اعمال زور و 
تجاوزهای از طرف همساالن قلدرتر را هم دارد، 
مخاطراتی کامال جدی هستند. درست است که 
در پانسیون های خارجی در هر گوشه و کناری 
دوربین های مداربسته وجود دارد که ظاهرا باید 
تمام محیط را زیر نظر داشته باشند، مسوولی که 
شبانه روز حواسش به اتفاقات پانسیون باشد و 
در ساعت های شب هم بیدار و هوشیار باشد، 
عمال وجود ندارد. به همین دلیل من روان پزشک 
فرستادن بچه های 10 تا 15 ساله را به پانسیون های 

کشورهای خارجی به طور کلی رد می کنم. 
موقع  مهاجرت چه  سن درست   :

است و چرا؟
سن درست سفر به خارج از کشور برای تحصیل، 
از 18 سالگی و بهتر از آن از 21 سالگی است. در 
آن موقع فرد دوره نوجوانی را طی کرده و و وارد 
دوره جوانی شده و شخصیت و هویت قابل اتکای 
خودش را پیدا کرده و به هر حال می تواند روی 
پای خودش و مستقل از خانواده به زندگی خود 
ادامه بدهد. نکته دیگری که امروزه وجود دارد، 
اما در دهه 60 وجود نداشت، شبکه های مجازی 
مانند ایمو و واتس آپ و مانند آن است که با فراهم 
کردن امکان مکالمه تصویری، درواقع فاصله ها را 
نزدیک کرده اند. شما در هر نقطه از دنیا می توانید 
هر روز پدر یا مادر خود را ببینید. این دیدارهای 
اینترنتی احساس حمایت عاطفی و روانی را در فرد 
تقویت می کنند. این امکان امروزه روند مهاجرت 
را آسان تر کرده. اینکه شما بتوانید هر روز گوشت 
و پوست عزیزانتان را ببینید، 
فرق دارد با دهه 60 
که نزدیکان خود را 

جز از طریق عکسی که 
هرازچندگاهی با استفاده از پستی که 

10 روز یا بیشتر در راه مانده بود و به 
دستتان می رسید، مالقات کنید. گذشته از آن، 
برنامه های جدید توانسته امکان مکالمه تصویری 
طوالنی مدت مثال برای یک ساعت یا بیشتر را 

فراهم کند.

نقش خصوصیات فردی در مهاجرت
با  یکسانی  برخورد  آدم ها  همه   :

فشارهای مهاجرت دارند؟
نه، افراد به نسبت شخصیت شان برخوردهای 
متفاوتی با مهاجرت می کنند. آنهایی که برونگرا 
هستند یا به فامیل وابستگی یا به زادگاه خود 
وابستگی عاطفی دارند، گزینه های مناسبی برای 
مهاجرت نیستند چون شما در کشور مقصد هیچ 

نوستالژی ای ندارید.
نمی توانند  )بدگمان(  پارانوئید  شخصیت های 
مهاجرت کنند چون این حس بدگمانی در غربت 
تشدید می شود. شخصیت های اسکیزوتایپ، 
خرافه پرداز و شگفت انگیز که اعتقادات ماورایی 
عجیب وغریب دارند هم نمی توانند مهاجرت کنند.

در گروه A، شخصیت های اسکیزوئید درونگرا، 
انزواگزین و درخودمانده می توانند مهاجرت های 
موفقی داشته باشند چون در محیط خانوادگی 
و کار خود زندگی خودشان را می سازند. این 
تیپ آدم ها نیازمند دوستان صمیمی یا ارتباطات 
اجتماعی نیستند. آنها با یک گربه یا یک سگ یا با 
چند کتاب و فیلم می توانند پیرامون خود را بسازند.

شخصیت های گروه B، خودشیفته ها، اگر پشتکار 
مناسبی داشته باشند و نظم و انضباط هم چاشنی 
شخصیت شان باشد، حتی بدون حمایت مالی 
خانواده می توانند به نحوی موفقیت آمیز روند 
مهاجرت را طی کنند چون ویژگی خودشیفته 
می تواند آنها را در پذیرش جامعه بیگانه و پیشرفت 

در آن کمک کند.
نمایشی  شخصیت های   ،B گروه  همین  در 
گزینه های خوبی برای مهاجرت نیستند. این 
شخصیت ها به خصوص دختران با شخصیت 
نمایشی در ایران پاداش های بهتری از سوی اجتماع 
دریافت می کنند. دختران نمایشی در کشور اغلب 
داوطلب ازدواج های مرفه هستند. این افراد قطعا 
در خارج از کشور چنین پاداش ها یا پیشنهاداتی 
را نمی بینند. یک شخصیت نمایشی بدون پشتکار 
و دیسیپلین در مهاجرت موفق نیست. مردان 
نمایشی هم پشتکار باالیی ندارند و کارهایشان 
عمق و محتوا ندارد. این مردان رفتارهای بدون 
عمق و سطحی و نمایشی دارند، خوش تیپ و 
خوش هیکل اند، اما افکارشان عمق ندارد، اجزا 

زیاد است اما عمیق نیست.
شخصیت های ضداجتماعی که در کشورهای مبدأ 
عمری را خالف کرده اند، در کشورهای مقصد 
می توانند موفق شوند، اما همان طور خالفکار باقی 
می مانند و وارد باندهای قاچاق و پخش مواد مخدر 

یا دزدی و گانگستری می شوند 
باندها یا خود رهبر  این 

خواهند شد. نمونه های این نوع افراد 
گاهی در رسانه ها خبرساز می شوند. این افراد 
همان خصوصیات بدنی و رفتاری پرخاشگرانه 
در کشور مبدأ را با خود به کشور مقصد می برند.
از طرف دیگر، شخصیت های مرزی )بردرالین( 
نمی توانند مهاجرت های موفقی کنند، مگر آنکه 
همزمان شخصیت های وسواسی و با دیسیپلینی 
داشته باشند. آنها به دلیل فرازوفرودهای خلقی و 
مکانیسم دفاعی دونیمه سازی شان که همه چیز را 
یا سفید می بینند یا سیاه یا مطلق خوب یا مطلق بد 
می بینند، روابط اجتماعی شان در کشورهای مقصد 
به هم می ریزد. حتی اگر تحصیالت موفقی در 
خارج کنند، در شغل یابی به مشکل برمی خورند. 
این افراد دوره های افسردگی طوالنی را تجربه 
می کنند و ممکن است بیماری دوری از وطن 
بگیرند یا به قولی هوم سیک شوند و نتوانند تاب 
بیاورند. اغلب آنها بعد از چند سال اقامت به 
کشور برمی گردند؛ ضمن آنکه ایران به عبارتی 
بهشت بردرالین هاست. می توانند قانون گریزی 
و پرخاشگری کنند، عدم کنترل خشم دارند و 
می دانند خشمشان مانند کشورهای توسعه یافته 
مشمول زندان یا مجازات های قانونی نمی شود.

نمی توانند  وابسته  یا شخصیت های   C گروه
مهاجرت کنند، مگر به طور خانوادگی و به 
صورتی که پدر و مادر یا خاله و عمویی در 
کشور مقصد همان نقش های خود در کشور 
مقصد را برعهده بگیرند و همان خدمات را 
ارائه بدهند. مهاجرت این افراد بدون همراهی 

خانواده دردسرساز خواهد بود.
شخصیت های مردم گریز و هراسان و پرهیزمدار 
و گریزان، لرزان و نگران با نام علمی اویدنت، 
اصال داوطلبان خوبی برای مهاجرت نیستند و به 
زبان ساده، عرضه جمع وجور کردن خودشان را 
در کشور مقصد ندارند. آنچنان که در کشور مبدأ 
هم فقط در اقمار خانواده و به شکل وابسته به 

سایرین می توانند گذران زندگی کنند.
شخصیت های وسواسی جبری از شخصیت های 
موفق برای مهاجرت هستند چون به شدت معتاد 
به کار می شوند و در زمینه های تحصیلی و بعد 
از آن شغلی و اقتصادی موفقیت های فراوانی 

پیدا می کنند. 
شخصیت های افسرده هم که اغلب خصوصیات 
نوستالژیک دارند، گزینه های خوبی برای مهاجرت 
نیستند، ضمن آنکه انرژی این افراد پایین است و 
دائم آینده را سیاه و ناامیدکننده می بینند و توانی 

برای جنگیدن ندارند.
شخصیت های وسواسی جبری یا شخصیت های 
با سختکوشی متعادل در کشورهای اروپایی یا 
استرالیا و نیوزیلند که نظام رفاه همگانی نسبتا 
برابر و همه شمولی دارد، می توانند بهتر خود را با 
محیط وفق دهند و احساس رفاه بیشتری  کنند، اما 
شخصیت های خودشیفته و ضداجتماعی و مرزی 
با جاه طلبی های باالتر از حد متعارف، در آمریکا 
راحت تر هستند چون اجتماع این کشور امکان 

جوالندهی بیشتری را فراهم می کند.
اینها تعریف های علمی شخصیت های مختلف 
بودند، اما عالوه بر تقسیم بندی های 
مواردی  از  یکی  کلی، 

که مهم است، پشتکار داشتن و 
خستگی ناپذیربودن فرد است.

3 فرایند 5ساله مهاجرت
: یک فرد در مهاجرت چه دوره های 

زمانی را طی می کند؟
من مهاجرت را به 3 فرایند 5ساله تقسیم می کنم. 
در 5 سال اول شما در شوک و ناباوری هستید. 
زبانتان تکمیل نشده و لهجه دارید. زبان مردم 
بومی که بریده و کوتاه واره کلمات را ادا می کنند، 
برای شما مفهوم نیست و نمی توانید منظور خود 
را بفهمانید. 5 سال اول، به خصوص 3 سال اول 
این 5 سال، دورانی است که به شدت سختی 
می کشید. در 3 سال اول معموال افراد پشیمان 
می شوند. شخصیت های سختکوش و جنگنده و 
باپشتکار این 3 سال اول را معموال تاب می آورند 
و از این دوره شوک فرهنگی رد می شوند، اما 
شخصیت هایی که تاب آوری کمتر و توانایی 
کمتری برای سازش با محیط دارند، یا آنهایی که 
هوش عاطفی و هیجانی کمتری دارند، نمی توانند 
این 3 یا 5 سال را دوام بیاورند. برای تاب آوری 
در این 3 تا 5 سال درونگرایی هایی هم در فرد 
الزم است. نمود این درونگرایی، کنسرت و سینما 
رفتن، تئاتر دیدن و کتاب خواندن یا تلویزیون 
دیدن و البته فعالیت هایی مانند دویدن، پیاده روی 
و دوچرخه سواری است. این فعالیت ها می تواند 
باعث شود که شما عالوه بر کشف محیط اطراف 
خود، انرژی برای زندگی کردن به دست بیاورید. 
در این دوره ازدواج ها غالبا موفق نیستند، مگر 
ازدواج های برنامه ریزی شده از کشور مبدأ یا اینکه 
شانس این را داشته باشید که در کشور مقصد 
با یک هموطن آشنا شوید. شوک فرهنگی در 
سال های نخست مهاجرت ممکن است بحران 
هویت ایجاد کند. اقامت در کشورها یا شهرهایی 
که جمعیت ایرانی زیادی ندارند و در آنها خبری 
از نمادهای وطنی مانند رستوران های ایرانی یا 
اجتماعات خاص ایرانیان نیست، تحمل این 5 
سال را مشکل تر می کند. حتی در مشاوره مهاجرت 
باید میزان وابستگی افراد به تابش نور خورشید 
را هم در نظر گرفت. افرادی که وابستگی به 
تابش خورشید دارند، در کشورهایی که اغلب 
روزها بارانی یا ابری است، احساس افسردگی 

خواهند کرد.
یاد  5 سال دوم، دوره ای است که غالبا زبان 
گرفته اید، تحصیالت خود را به پایان برده اید 
و اعتبارسنجی  برای شغلتان به دست آورده اید. 
می توانید کار کنید و درآمد داشته باشید. در این 
دوره نسبتا جا افتاده اید و احساس پشیمانی در 
وجودتان شعله نمی کشد. این دوره زمان مناسبی 
برای ازدواج یا به دنیا آوردن بچه اول یا دوم است. 
در این دوره ازدواج ها غالبا موفق ترند چون شما 
آرامش بهتری دارید. آرامش به شما کمک می کند 
شناخت بهتر و عمیق تری از همسر آینده خود به 
دست بیاورید. به همین دلیل ایرانیان در مهاجرت 
به کشورهایی مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا با فرهنگ 
نزدیک تر به فرهنگ ما، شوک فرهنگی کمتری 

را تحمل می کنند.
5 سال سوم، دوره ای است که کامال با محیط 

در همانندسازی کرده اید و 

اغلب موارد، اگر شرایط خاصی پیش نیامده باشد، 
تابعیت کشور مقصد را به دست آورده  و کم وبیش 
به مرحله ثبات رسیده اید. عملکرد شما بعد از 10 
سال با عملکرد ساکنان آن کشور همخوانی زیادی 
پیدا کرده؛ مثل آنها غذا می خورید و مثل آنها سفر 
می روید. لباس پوشیدنتان هم تا حد زیادی با 
کشور مقصد همانند شده، مگر آنکه شخصیت 
نوستالژیکی داشته باشید و در نوستالژیای خود 
زندگی کنید. هرچند حفظ یادگارهای گذشته 
کاری باارزش است، زندگی کردن در گذشته 
درست نیست. جمله معروفی است که می گوید 
»گذشته تو را رها کرده، تو گذشته را رها نکردی.« 
درست است که گذشته در روان ما جاری است 
و اثر خود را بر روانمان به جا گذاشته، اما گذشته 
مرده. مهاجرت همراه همیشگی تمدن بشری 
بوده و آن کس که به هر دلیلی زادگاه خود را 
ترک می کند، باید بینش آن را داشته باشد که 
بتواند زندگی مطلوبی برای خود فراهم کند.  
باید از نظر شخصیت و خلق وخو ارزیابی شود، 
اضطراب ها و وسواس هایش را بشناسد و میزان 

پارانویا، بدبینی، در او سنجیده شود.
: در روند تغییرات سنگین مهاجرت، 
آیا شخصیت فرد هم به طور بنیادی تغییر می کند؟
مثال  نمی آید،  پیش  کلی  شخصیت  تغییر 
شخصیت های اسکیزوئید، درونگرا، انزواگزین 
و درخودمانده، به شخصیت های خودشیفته تبدیل 
نمی شوند یا خودشیفته ها به انسان وسواسی تبدیل 
نمی شوند. شخصیت تا 18 سالگی شکل می گیرد 
و دیگر تغییر نمی کند، اما اگر تغییر هویت را 
تغییر در برخی سلیقه ها و عالیق و رویکردها 
معنی کنیم، می توان گفت تغییر هویت اتفاق 
می افتد، مثال ممکن است شما با رفتن به جامعه 
مقصد رژیم غذایی متفاوتی را پیش بگیرید یا 
اوقات فراغت تان را به گونه ای دیگر بگذرانید، اما 
همان طور که گفتم نوع شخصیت تغییر نمی کند.

که  می بینیم  روزمره  زندگی  در   :
گاهی  رویاهایی  طرح  با  افراد  از  بسیاری 
غیرمنطقی و اغراق آمیز روند مهاجرت را شروع 
می کنند. این رویاپردازی ها کجا می توانند به 

نفع یا به ضرر افراد عمل کنند؟
رویاپردازی ها در سن زیر 30 سال؛ یعنی زمانی 
که هنوز جاه طلبی جایی را در شخصیت شما 
اشغال می کند، اگر توهم آمیز، هذیان گونه، ابلهانه 
و احمقانه نباشد و به یک نسبتی منطقی باشد، با 
کمک خصوصیاتی مانند پشتکار و تالش می تواند 
راهگشا باشد. به عنوان مثال، یک دانشجوی 
جوان با رتبه ممتاز می تواند رویای طی کردن 
مدارج علمی تا دکترا را داشته باشد، اما پزشک 
متخصصی در  54 سالگی به ندرت می تواند در 
کشور مقصد به رتبه پزشکی باالتر یا  حتی رتبه ای 
که پیش از مهاجرت داشته، برسد و رویاپردازی 

در این مواقع واقع بینانه نیست.
: ازدواج در مهاجرت چگونه است؟
ازدواج قطعا مساله مهمی است و دخترانی که 
مهاجرت  راه  به  پا  باالی 30 سال  در سنین 
امکان  زیادی  حد  تا  بدانند  باید  می گذارند، 
ازدواج خود را به خطر انداخته اند. ضمن آنکه 
ایرانی ها به طور سنتی فرهنگ ازدواج با بیگانه 
را نداریم. آمار طالق بین مهاجران ایرانی بسیار 
باالست و یک وکیل مهاجرت در استرالیا به 
ایرانی اش  من می گفت 90درصد از موکالن 
بعد از رسیدن به این کشور از هم جدا شده اند. 
به این ترتیب و با توجه به آنچه گفتم، باید 
قبل از ورود به روند دشوار مهاجرت شخصیت 

خود را بشناسیم.

افراد در روند مهاجرت واکنش ها و مسائل 
متفاوتی دارند و شوک بزرگ تغییر محل 
زندگی، سرچشمه استرس و فشار و اضطرابی 
است که باید شناخته و حتما مدیریت شود. 
بعضی افراد این تغییر را راحت تر می پذیرند 
و برای برخی دیگر مهاجرت امری ناشدنی و 
بسیار آسیب زننده است



چندوقتی  تهران  شب های 
 ریحانه 

تهرانی
است که از نور های مصنوعی 
خیابان و مراکز خرید پر شده، 
برای  را  شب   که  نورهایی 
تهرانی ها مثل روز روشن نگه می دارد،  اما در 
عوض لذت تماشای آسمان پرستاره را از آنها 
گرفته است. نور هایی که یک طاق زردرنگ بین 
زمین و آسمان درست  کرده اند و در واقع آسمان 
شب و زیبایی اش را از ما دریغ می کنند اما داستان 
اینجا تمام نمی شود و استفاده نادرست از این 
نورها فقط به محو شدن ستاره های شبانه محدود 
نیست. این نورهای اشتباه که در تهران بیش از 
اندازه دیده می شوند آنقدر برای شهر مشکل ساز 
شده که بحران آلودگی نوری را هم کنار بحران های 
دیگر این شهر شلوغ پررنگ کرده  است. با این 
حجم از آلودگی نوری »مرگ روشن« در کمین 

تهران است.

مستند مرگ روشن تالشی برای 
آگاه سازی از آلودگی نوری

مستند مرگ روشن تالشی است برای معرفی 
آلودگی نوری و معضالت و بحران هایی که در 
نتیجه  کنترل نکردن نور مصنوعی و نورپردازی 
می گیرد.  را  شهری  فضای  گریبان  نامعقول 
آلودگی نوری که موضوعی ناپیدا در مشکالت 
کالنشهر هایی مانند تهران است، در این مستند 
مورد بررسی قرار گرفته و آثار زیانبار آن برای 
شهروندان و محیط زیست تشریح شده است. 
این فیلم به روایت سید حامد میرزا خلیل از 
کارشناسان این حوزه می کوشد در مورد بحران 
به  تهران  در  بی رویه  و  غیرعلمی  نورپردازی 
مسووالن این حوزه هشدار دهد و برای اثبات 
این ادعا، آلودگی نوری را در چند بخش و با 
استفاده از چند متخصص در زمینه های مختلف 
تجزیه وتحلیل می کند. یکی از بخش های مهم این 
مستند درباره تاثیر استفاده غلط نور در گیاهان و 
درخت هاست و در قسمت دیگری هم از تاثیر 
این نورپردازی های اشتباه بر پرندگان می گویند. 
همچنین مهندسی این نورها از جنبه معماری  هم 
باید مورد بررسی قرار گیرد و از همه بخش ها 
وسیع تر نگاه ستاره شناسی به این آلودگی هاست. 
تصاویر زیبایی از شب های پرستاره که به گفته 
کارگردان مستند از جایی نزدیک به تهران گرفته 
شده هم کنار آسمان صاف و بدون ستاره تهران 
جا خوش می کنند تا به خوبی متوجه شویم از چه 
نعمتی برای شب های شهرمان محروم هستیم. در 
ضمن همه این نکات آلودگی نوری بر سالمت 
عمومی شهروندان هم تاثیرگذار است و این هم 
از نکاتی است که در این مستند مورد توجه قرار 
گرفته است. مسعود دهنوی، کارگردان این اثر 
در مراسم رونمایی از مستند مرگ روشن درباره 
نگاه کلی مستند می گوید: »مستند مرگ روشن 
که ایده و طرح اولیه آن اوایل بهار سال ۹۶ 
نوشته شد، قرار است کنکاشی علمی در موضوع 
نور، روشنایی و تاریکی داشته باشد. سید حامد 
میرزاخلیل که سال هاست در زمینه محیط زیست 
فعالیت دارد به عنوان راوی و مشاور محتوایی 
پروژه از ابتدا همراه با این مستند بوده است. در 

این مستند قرار است آگاهی های اولیه درمورد  
آلودگی جدیدی که کمتر به آن توجه می شود 
به مردم داده شود. جالب اینکه همین نوری که 
تامین کننده روشنایی محیط زندگی ما و امنیت 
ماست می تواند آثار منفی بسیاری روی درختان، 
پرندگان، جانوران و خود انسان داشته باشد. در 
این مستند کنار مستندات ارائه شده کارشناسانی 
نیز حضور دارند که این تاثیرات را از نگاه علمی 

توضیح می دهند.
او درباره روند فیلمبرداری این مستند توضیح 
می دهد: »حدود ۹۰ درصد تصویربرداری این 
مستند در شب انجام شده و یکی از موضوعات 
اصلی مرگ روشن بحث »زندگی شبانه« است 
که در جوامع مدرن روزبه روز در حال افزایش 
است و تبعات جبران ناپذیری برای خانواده و 
جامعه دربردارد. این مستند سعی داشته معضل 
آلودگی نوری و گم شدن شب را مخصوصا 
در شهرهای بزرگ از زاویه های مختلف توسط 
کارشناسانی از جمله دکتر سیدی، متخصص 
فیزیولوژی گیاهی، دکتر محمودی، معمار و 
شهرساز، مهندس فتحی پور، کارشناس علوم 
پرنده شناس  فتاحی،  معارفی و خانم شهرزاد 

بررسی کند.«
در واقع مهم ترین تالش این مستند برای گام های 
اولیه آگاه کردن مردم از وجود آلودگی نوری و 
اصال آشنا شدن آنها با این مفهوم است و بعد از 
این مرحله، زمانی که این مساله به یک دغدغه 
برای مردم تبدیل شود می توان به گام های بعدی؛ 

یعنی ارائه راهکار ها اندیشید.

شب های گمشده در نور
یکی از لذت های بشر از ابتدای تاریخ تماشای 
شب و آسمان پرستاره آن بوده است،  لذتی که 
حاال شهرهای شلوغ پرنور آن را از ما گرفته اند و 
برای تجربه اش الزم است حتما سفر کنیم. حتی 
اگر هوا تمیز و مطبوع باشد، ستاره های بسیار 
کمی در آسمان شهرهای پرنور دیده می شود. 
آلودگی نوری ناشی از روشن بودن چراغ ها و 
منابع دیگر باعث شده تماشای ستاره ها بیش از 
پیش با مشکل مواجه شود. اگر انسان می توانست 
آلودگی ناشی از منابع نور را کاهش دهد، آسمان 
بسیار زیباتر از شرایط کنونی به نظر می رسید. 
ابتدای این مستند میرزا خلیل که پژوهشگر و 
راوی این مستند است همین مساله را مطرح 
می کند و نورهایی را در خیابان های تهران به 
ما نشان می دهد که باعث می شوند آسمان شب 
آن طور که هست، دیده نشود. میرزا خلیل درباره 
آلودگی نوری و رصد می گوید: »آلودگی نوری  
ضمن اینکه مردم را از طبیعتی که می توانند 
استفاده کنند، محروم می کند، آثار بدی روی رصد 
منجمان دارد. وقتی منجمی می خواهد رصدی 
داشته باشد باید 1۰۰کیلومتر از شهر فاصله بگیرد، 
درحالی که با این وجود هنوز یک چهارم آسمان 
تحت تاثیر نور شهر قرار می گیرد و آسمان تابی 
به رنگ زرد و قهوه ای آسمان را خراب می کند 
و در نتیجه در آن محدوده رصدی نمی توان 
قابل اطمینان  به دست آمده  اطالعات  و  داشت 
نیست. حتی برخی اوقات اجرام آسمانی نیز 

کم نور دیده می شوند و باید به قلب کویر رفت، 
درحالی که آنجا هم نور شهرها اجازه دید خوب 
را نمی دهد. البته تقریبا دیگر جایی نداریم که افق 
شهری در آنجا نباشد. ما دنبال تاریکی نیستیم تا 
ستارگان را ببینیم. باید به آثار نور بر محیط زیست 
و انسان توجه کنیم. می خواهیم امنیت در شهرها 
ایجاد شود، در حالی که امنیت با نور زیاد ایجاد 

نمی شود، بلکه کمتر نیز می شود.«

مرگ تدریجی درختان پرنور تهران
در بخشی از این مستند درباره تزئین درختان شهر 
با نورهای رنگی که عمدتا در خیابان ولیعصر)عج( 
عملی شده صحبت می شود. دکتر سیدی که 
متخصص فیزیولوژی گیاهی است اعتقاد دارد 
نورهای رنگی که برای ما چشم نواز هستند و 
تصور می کنیم خیابان های شهر را زیبا می کنند، 
رشد درختان را متوقف می کنند و به عبارت دیگر 
باعث نابودی تدریجی این گیاهان می شوند. در 
این بخش از مستند مطرح می شود که نورپردازی 
محیطی خیابان  ولیعصر)عج( و بلوار کشاورز 
تهران، به  مرگ تدریجی درختان منجر خواهد 
شد. وقتی ما در شب گیاه را برخالف چرخه 
طبیعی  تحت تاثیر نورهای مصنوعی قرار می دهیم، 
پدیده ای به نام »شکست شب« رخ می دهد که 
نمو گیاه را مختل می کند و طی چند سال گیاه 
خشک می شود. شاید در دید اول این نورپردازی 
گیاهان زیبا به نظر بیاید و مسیر را برای شما 
دلچسب تر کند اما آیا درختان نیز از این نورها 
احساس رضایت می کنند؟ حقیقت این است که 
درختان در بیشتر خیابان های تهران با مشکل نور 
زیاد روبرو هستند و ماجرا وقتی حادتر می شود 
که این نورها مدام تغییر رنگ می دهند. این تغییر 
رنگ باعث می شود فتوسنتز گیاه دچار اختالل 
شود و درخت تا بخواهد به یک رنگ عادت کند، 
رنگ آن تغییر می کند. سیدمهدی سیدی که در 
این مستند به عنوان متخصص فیزیولوژی گیاهی 
صحبت می کند یکی از کسانی بوده که پیش از 
اجرای این طرح در خیابان ولیعصر)عج( و بلوار 
کشاورز هشدار مرگ تدریجی این درختان را داده 
بود و حاال بعد از گذشت 2 سال از این ماجرا 

کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که عوارض 
نورپردازی روی درختان کم کم مشهود می شود و 
زرد نشدن درختان در فصل پاییز و نبود نشانی از 
خزان در این درختان از تاثیرات این نورپردازی ها 
حکایت دارد. کارشناسان معتقدند نوع المپ و 
درجه تابش نور می تواند جلوی تابش نور را 
بگیرد. آنها می گویند چنارها از جمله گیاهانی 
هستند که قد بلندی دارند و به همین دلیل جزو 
درختان نورپسند هستند. هرچند نور هم مانند آب 
مقدار زیادش مفید نیست و ضرر هم می رساند.

کوچ پرنده ها از آلودگی نوری
پرنده هایی که قبال تهران را زیباتر و دلنشین تر 
می کردند حاال با پایتخت دود و شلوغی قهر 
کرده اند و تعداد گونه های پرندگان در تهران 
خیلی کمتر از قبل شده  است. یکی از دالیل قهر 
پرنده ها همین آلودگی نوری و استفاده غلط از 
نور در فضاهای شهری است که در مستند مرگ 
روشن، شهرزاد فتاحی ارتباط آلودگی نوری و تاثیر 
آن بر  پرندگان را توضیح می دهد. در واقع نور 
مصنوعی باعث تضعیف قوه جهت یابی پرندگان 
و گم کردن النه یا مسیرهای مهاجرتشان از تاالبی 
به تاالب دیگر می  شود. همچنین نورهای قرمز 
و آبی برج های بلند، پرندگان را جذب خود 
می کند و درنهایت این نورهای فریبنده باعث 
برخورد دسته های پرندگان شده و کشته می شوند. 
نورپردازی نامناسب برج ها، ساختمان ها، میادین 
پرندگان  برای  نورافکن ها  آزاردهنده  نور  و 
به خصوص هنگام پرواز یا در حال دور زدن ها 
موجب خیرگی یا کوری پرندگان و برخورد با 
یکدیگر یا  برج ها می شود. تحقیقات حاکی از آن 
است که نورهای سفید و قرمز واکنش بیشتری 
در پرندگان ایجاد می کند. همچنین آثار آلودگی 
نوری در بلندمدت برای پرندگان موجب تضعیف 
و سپس از بین رفتن قوه جهت یابی شان می شود 
و در پیدا کردن راه بازگشت به النه یا تاالب های 
مهاجرتشان دچار مشکل خواهندشد.عالوه بر 
این در طول روز بیشتر برخوردهای پرندگان با 
ساختمان ها در ارتفاعاتی نزدیک به سطح زمین 
اتفاق می افتد چراکه آنها در اثر بازتاب نور در 

شیشه پنجره ها، آنها را با فضای باز اشتباه می گیرد 
و به سمت شان پرواز می کنند اما در طول شب، 
به خصوص در فصل مهاجرت پرندگان روشن 
بودن چراغ های آسمان خراش ها و نبود بادهای 
قوی باعث می شود پرندگان از مسیر اصلی شان 

خارج و به سمت آنها پرواز کنند.

راهکار های کاهش آلودگی نوری
راهکار هایی هم برای کاهش این آلودگی های 
نوری پیشنهاد شده است که البته عملی شدن 
این راهکارها به جلب نظر مسووالن و اهمیت 
پیداکردن این موضوع در افکار عمومی بستگی 
دارد. برای مثال در قدم اول باید در طراحی فضای 
شهری مهندسان روشنایی حضور داشته باشند 
و طبق کارکرد فضاهای شهری نورپردازی ها 
نیز  آن  رنگ  و  نوع  میزان،  تا  شود  محاسبه 
طبق جداول مهندسی روشنایی تعریف شود. 
درنهایت باید مراقب باشیم نورمان به آسمان 
نرود؛ یعنی سطح پروژکتورهایی که در شهر 
بیلبوردهایی که دارای  وجود دارد. همچنین 
روشنایی هستند نباید نورشان به آسمان برود 
و باید از چراغ هایی استفاده کنیم که ۹۰درصد 

نورشان به آسمان نرود.

آگاهی گام اول مبارزه با آلودگی نوری
یکی از مهم ترین دالیلی که مشکالت شهری 
مثل انواع آلودگی ها شیوع پیدا می کنند و تا جایی 
پیش می روند که دیگر نمی توان چاره ای برایشان 
اندیشید این است که اصال شهروندان از بودن 
این آلودگی ها خبر ندارند. همان طور که بیشتر 
ما از اینکه در معرض آلودگی خطرناکی به نام 
»آلودگی نوری« هستیم بی خبریم و هرشب و 
هر روز از خیابان هایی می گذریم و در محله ای 
زندگی می کنیم که سالمت خودمان و شهرمان 
با نوپردازی های اشتباه تهدید می کند، اما  را 
اصال از این موضوع خبر نداریم بنابراین گام 
اول برای مقابله با این آلودگی و جلوگیری از 

شیوع آن آگاهی است.

آلودگی نوری چیست؟
متخصصان معتقدند هر گاه با نور مصنوعی رفتار 
انجام گیرد آلودگی  نادرست و غیراستاندارد 
نوری پدید می آید. درواقع ما به نور المپ ها 
به اندازه ای نیاز داریم که با زاویه تابش مناسب 
زیر پایمان را روشن کنند، نه فضای باالی سرمان 
نورپردازی و  با علم  ناآشنایی  به دلیل  اما  را 
فقدان متخصصان در این زمینه مسووالن سازمان 
زیباسازی شهرداری تهران بدون توجه به آلوده 
شدن فضای پایتخت و میزان لطمه به محیط زیست 
انسانی، گیاهی و جانوری تهران یا نصب انواع 
المپ ها و نورپردازی های لیزری سبب شده اند 

آلودگی نوری به مرحله هشدار برسد.
حوزه،  این  در  کارشناسان  اظهارنظر  طبق 
از  نورپردازی  زمینه  در  متاسفانه  تهران  در 
صاحب نظران آکادمیک استفاده نمی شود چرا 
مناظر  آن در  اجرای  نورپردازی و  که بحث 
شهری یک علم است و الزم است درباره آن 
علمی تصمیم گیری شود اما برخالف اهمیت 

این موضوع تمام نورپردازی هایی که در تهران 
شاهد آن هستیم ماحصل سلیقه ای عمل کردن 

مدیران اجرایی در این زمینه است.

هزینه سنگین اقتصادی برای نورهای 
غلط

بر اساس گزارشی که در پایگاه مبارزه با آلودگی 
نوری ایران منتشر شده و طبق آمار ارائه شده در 
سایت وزارت نیرو در سال 1387، 4 میلیارد 
و 3۰5  میلیون  کیلووات مقدار برقی است که 
وزارت نیرو برای روشنایی معابر به فروش 
می رساند. این برق صرف روشن کردن معابر 
با کمک چراغ هایی می شود که استانداردهای 
الزم برای کنترل آلودگی نوری ندارند. در چنین 
روشنایی هایی حدود 3۰ تا 4۰ درصد انرژی 

بدون هیچ استفاده ای هدر می رود.
در شرایطی که کنترل انرژی و هزینه ای که برای 
تولید آن می شود از اولویت های دولت ها به شمار 
می رود، می توان با اصالح این روشنایی ها میزان 
بیشتری صرفه جویی کرد چرا که با اصالح منطقی 
این چراغ ها از هدررفت 3۰ تا 4۰  درصدی 

انرژی جلوگیری می شود.

سالمت شهروندان در معرض خطر 
آلودگی نوری

با نفوذ رنگ ها و المپ های رنگارنگ در زندگی 
شهرنشینان، این وسیله جزءالینفک زندگی مردم 
کره زمین شده است. دیگر نمی توان تنها از 
تخریب محیط زیست به وسیله آلودگی نور گفت 
چرا که استفاده بیش از اندازه از نور مصنوعی، 
فیزیکی  و سالمت  اعصاب  بر  مخربی  تاثیر 
انسان ها می گذارد. مالتونین هورمونی است که 
در پاسخ به دوره های تاریکی و روشنایی روز 
و شب  در بدن ساخته می شود. این هورمون 
در محافظت بدن نقش دارد اما استفاده بیش از 
حد نورهای مصنوعی در شهرها سبب کاهش 
ترشح این هورمون در بدن می شود. این در حالی 
است که وجود انواع المپ های نئون و نورهای 
خیابان مثل نورهای جیوه ای از ترشح هورمون 
مالتونین جلوگیری می کند و باعث بروز سرطان، 

افسردگی، اختالل خواب و... می شود.
آلودگی نوری مساله ای است که باید جدی تر 
به آن نگاه کرد چون نه  تنها محیط زیست با این 
آلودگی آسیب  می بیند، بلکه سالمت خود ما هم 
بر اثر این آلودگی ها در معرض خطر است و 
به نوعی با بی توجهی کردن به آنها خودمان را 
قربانی کرده ایم. متاسفانه هیچ قانونی در این 
زمینه در ایران وجود ندارد و طبق معمول قبل 
از بحرانی شدن شرایط مسووالن شهری توجهی 
به این موضوع نشان نمی دهند،  همان طور که در 
جلسه رونمایی و اکران از مستند مرگ روشن 
به گفته میرزا خلیل، پژوهشگر و راوی مستند 
و  به صورت جدی  از چند مسوول شهری 
رسمی برای تماشای مستند دعوت شده بود 
مدیران  از  هم  نفر  یک  حتی  سالن  در  ولی 
شهری حضور نداشت و این مساله نشانه ای 
جز کم اهمیت بودن مسائلی از این نوع برای 

مدیران شهری نیست.
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