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منافع شرکت ها  تا  چه حد 
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سن واقعی شما 
چـند سـال اسـت؟

روی خط سپید

گفت وگو با سید محمود طباطبایی، چهره   ماندگار پزشکی

از وقتی که به یاد  دارم، عاشق پزشکی بوده ام
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دفاع تمام قد وزیر بهداشت از طرح تحول نظام سالمت

منتقـدان  را 
»دلواپس«   نمی  دانم 

    صفحه  3

دستورالعمل جدید  درمان اولين تشنج بدون عامل مشخص

درمان کنیـم؟ درمان نکنیـم؟
راهنمای جدید زمانی در دسترس قرار گرفته که تعریف کنونی استاندارد اپی لپسی در حال تغییر است و 
تعریف جدیدی ارائه شده  است که افراد با حمله تشنجی بدون عامل مشخص را نیز در برمی گیرد. این 
افراد باید حداقل خطر 60 درصدی عود تشنج را در طول 10 سال بعدی داشته باشند...
    صفحه 12

 یادداشتی از رئيس انجمن علمی داروسازان ایران 
در پاسخ به اظهارات  وزیر بهداشت و رئيس سازمان غذا ودارو

به کاروان دارویی 
نشانی اشتبـاه ندهیم

اگر موانع غیرمنطقی سودآوری مشروع دارو برداشته شود، بخش خصوصی با رغبتی بیشتر در این عرصه 
سرمایه گذاری خواهد نمود. کما اینکه سوابق قبلی نشان می دهد در خصوص واردات دارو این امر تحقق یافته 
است و سهم بخش خصوصی در این عرصه چند ده برابر بخش دولتی گردیده است. نبود جاذبه های اقتصادی 
در حوزه تولید، مانع اصلی سرمایه گذاری بخش خصوصی است وگرنه موانع اداری و سیاست گذاری در تولید دارو، 
مشترکاً دامن گیر بخش خصوصی و غیرخصوصی بوده است و حذف این موانع و وضع مقررات حمایتی از تولید 
دارو، ضرورت اجتناب ناپذیر جهت بین المللی شدن صنعت دارویی کشور و افزایش صادرات این کاالی ارزشمند 

و تحقق منویات مقام معظم رهبری و اصل 44 قانون اساسی در ادامه کارخواهد بود... 
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اولین هفته نامه سالمت روان در ایران

  شنبه ها 
از روزنامه فروشي هاي
معتبر بخواهید

چاپ دومهفته نامه
اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد!

چطور
 با زخم های عشق
 سر کنیم؟

صفحه 13

این یکی را هم تجربه کنید

 آرامش
 با عطر لیموترش

صفحه 5
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با انرژی مثبت 
 حـال هم را 
بهـتر کنیم

 آزاده نامداری از   امید به زندگی 

و عالقه اش به روانشناسی می گوید:
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شنبه ها از 

روزنامه فروشي هاي 

معتبر بخواهید
 هزینه اشتراک هفته نامه سالمت )48 شماره در سال(80,000 تومان است. برای دریافت هفتگی سالمت )بعد از کسر 10 

درصد تخفیف(، مبلغ 72 هزارتومان در وجه نشریه سالمت  به شماره کارت 6274121140075714  بانک اقتصاد نوین 
واریز نمایید.

 شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی به تلفن  9-22887357 اعالم نمایید.

 اصل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.

 اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان شهریور 94 است.

salamat.ir اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.
امور مشترکین:22887357-9

تصویری تکان دهنده از پناهجویان سوری

و قلب هایی که لرزید

دروازه ها  را 
برایشان باز کنید

باالخره انتظارات به پایان رسيد

بدهی بیمه ها 
به مراکز درمانی پرداخت می شود
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اخبار، مقاالت، نقد ها و سوژه های پیشنهادی خود را برای ما ارسال کنید

مطالعاتتانراافزایشدهید،اصالحطلبمیشوید
عباس دوزدوزانی، اولین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و نماینده دوره های اول، دوم و سوم مجلس، طی 
سخنانی در همایش مدیران و فعاالن مستقل اصالح طلب استان آذربایجان شرقی »اصولگرایی واقعی و به 
دور از تعصب و وابستگی صرف جناحی« را از مهم ترین زمینه های الزم برای اصالح طلبی دانست و گفت: 
»اصولگرای واقعی نیز باید با توجه به همان اصول، اصالحات را سرلوحه اهداف خود قرار دهد. اصالح طلبی 
یک حق است و هیچ جامعه ای مستغنی از وجود اصالحات نیست.« این فعال سیاسی اصالح طلب خطاب 
به اصولگرایان ادامه داد: »اگر مطالعات خود را افزایش دهید و واقع بین باشید، اصالح طلب خواهید 
شد!«وی از تمامی تشکل ها و فعاالن سیاسی اصالح طلب و اعتدالگرایان خواست تا پاکدستی، 
پاک نظری و همدلی و همزبانی را چاشنی فعالیت های سیاسی خود قرار دهند تا »در 
انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی، مردم جمهوری اسالمی شاهد پیروزی تفکر 

اصالحات همانند 24 خرداد 92 باشند«.

خدماتپزشکیسپاهبهمدافعانحرمومبارزانبانظامسلطه
مراسم تقدیر از پزشکان جهادی سپاه با حضور سردار حسین سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه، در 
برگزار شد. سردار سالمی در این مراسم حرفه پزشکی را دارای فضلیت و قداست ویژه برشمرد و 
همراهی و ترکیب فضیلت مجاهدت در راه خدا با فعالیت پزشکی را مولد ارزش های واالیی دانست که 
همواره برای نظام سالمت سپاه افتخاری بی بدیل محسوب شده و باید ارج نهاده شود. به گفته وی، »کمک 
به مستضعفین و فعالیت های مخلصانه مردم یاری در نقاط محروم توسط بهداری سپاه و نیز 
حضور شورانگیز پزشکان عالم و ایثارگر در صحنه ارائه خدمات امدادی درمانی 
به پرچمداران دفاع از اسالم و حریم اهل بیت در نهضت بیداری اسالمی و 
مبارزان با نظام سلطه موجب مباهات است.« در این مراسم از تعدادی از پزشکان 
سپاه که در فعالیت های امداد و درمان در نهضت های بیداری اسالمی حضور داوطلبانه 

داشته اند، تقدیر شد.

احمدینژادبهخندوانهمیرودیانمیرود؟
شایعه حضور محمود احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی خندوانه، با اظهارات متناقضی از سوی مسئوالن 
این برنامه مواجه شده است. چندی پیش رامبد جوان طی گفت وگویی اعالم کرده بود: »برنامه ای دارم که از 
آقای احمدی نژاد به برنامه خندوانه دعوت کنم«.این سخن رامبد جوان کافی بود تا برخی سایت های داخلی 
اعالم کنند که رامبد جوان از احمدی نژاد برای حضور در خندوانه دعوت کرده است. این خبر بازتاب های 
گسترده ای در در شبکه های اجتماعی داشته و بارها بازنشر شده است. در این میان، خبرگزاری 
فارس به نقل از علی شهیدیان، روابط عمومی پروژه »خندوانه«، ضمن تکذیب 
حضور احمدی نژاد در این برنامه تلویزیونی اعالم کرده که: »رامبد جوان از حضور 
افراد سیاسی در برنامه خندوانه استقبال می کند؛ ولی بیان این مطلب از سوی یکی 
از رسانه ها که احمدی نژاد می خواهد به برنامه خندوانه بیاید، فقط یک گمانه 

زنی بوده و صحت ندارد«.

خبرسازان

هرچند تا سال 92 ، اصالح طلبان برای فعالیت  حزبی 
خود در تنگنای فراوان بودند، با اینهمه با ساختاری 
نصفه و نیمه توانستند بر اصولگرایانی که ۸ سال 
فعالیت مداوم در نهادهای قدرت آنها را منسجم کرده 
بود،  پیروز شوند. احتماال اصولگرایان این جمله را 
از سوی دیگر آن نیز خواهند خواند؛ آنگونه که اگر 
اصالح طلبان با ساختاری نصفه و نیمه بر آن ها غلبه 
کرده اند، با فعالیتی منسجم چه خواهند کرد؟ شاید 
همین نکته کوچک، دلیل بزرگی باشد برای درک آنکه 
چرا رقیب از فعالیت منسجم اصالحات نگران است. 
تصویری که چندی پیش روی جلد یکی از نشریات 
طنز رفته بود، به خوبی نظر احزاب اصالح طلب را 
نسبت به وضعیت احزاب نشان می داد. در این تصویر 
وزیر خارجه با آسایش در حال استراحت بود و وزیر 
کشور و وزیر ارشاد به خاطر عدم تحقق وعده های 

اصالح طلبانه دولت روحانی تحت فشار بودند.

آغاز فعالیت بیشتر احزاب
با این حال سال 94 با تغییر نسبی رفتار وزارت 
کشور با اصالح طلبان همراه بود. وزیر کشور که 
در انتصاب استانداران نظر نمایندگان را به نظر 
سیاستمدارن ارجح دانسته بود، رفتار مهربانانه تری 
با احزاب اصالح طلب در پیش گرفت و صدور 
مجوز برای حزب اتحاد و ایجاد محیط مساعد برای 
فعالیت دیگر احزاب اصالح طلب و مهم تر از همه 
تالش برای بازگشایی خانه احزاب موجب شده در 
آستانه انتخابات مجلس فعالیت حزبی در ایران به 
بیشترین حد خود در دهه گذشته برسد. به گزارش 
خبرگزاری ایلنا، علی رغم نقدهای موجود با نگاهی 
گذرا متوجه خواهیم شد که مجوزهای صادر شده 
هم برای احزاب اصولگرا بوده و هم و اصالح طلب و 
اختصاص به یک جناح سیاسی نداشته است. جامعه 
اسالمی مدیران ایران )اصولگرا(، حزب تالشگران 
ایران اسالمی )مستقل(،   جمعیت پویندگان عدالت 
علوی )مستقل(، حزب پایداری انقالب اسالمی 
)اصولگرا(،   جمعیت هم اندیشان البرز )مستقل(، 
حزب ندای ایرانیان )اصالح طلب(،   جمعیت یاران 
خراسان– )مشروط به اصالح نام - اصولگرا( و 
مجمع اصولگرایان استان قم )مشروط به اصالح نام 
- اصولگرا( و حزب اتحاد ملت ایران )اصالح طلب( 
از احزابی هستند که در طول این مدت مجوز تاسیس 

آنها صادر شده است.

واکنش اصولگرایان 
به دو حزب اصالح طلب

اما در این میان فعالیت دو حزب اصالح طلب ندای 
ایرانیان و اتحاد ملت ایران اسالمی با واکنش فراوان 
رسانه های اصولگرا مواجه شد. اعضای اصلی ندای 
کاندیدای  جوانان  شاخه  اعضای  برخی  ایرانیان 
اصالح طلبان در انتخابات سال ۸۸ بودند و حزب اتحاد 
ملت نیز متشکل از مدیران موفق دولت اصالحات بود 
که بسیاری از آنان سابقه فعالیت در جبهه مشارکت را 
داشتند. هر چند حدود نیمی از اعضای ارشد جبهه 
مشارکت )کریم ارغنده پور، مصطفی تاج زاده، سعید 
حجاریان، محمود حجتی، سید صفدر حسینی، سید 
محمدرضا خاتمی، ناصر خالقی، عبداهلل رمضان زاده، 
مرحوم محمدعلی سعدایی، داوود سلیمانی، سعید 
شریعتی، احمد شیرزاد، سعید شیرکوند، شهاب 
طباطبایی، محسن صفایی فراهانی، مجید فراهانی، 
هادی قابل، عباس کوشا، الهه کوالیی، مرحوم فریده 
ماشینی،   فخرالسادات محتشمی پور( در شورای 
مرکزی حزب اتحاد ملت حضور ندارند و در مقابل 
نیروهای جدید و با انگیزه در ترکیب این حزب 

حضور دارند.
اتحاد ملت: علی صوفی وزیر تعاون دولت اصالحات 
و عضو ارشد ستاد محمدرضا عارف، رحیم عباد ی 
رئیس سازمان ملی جوانان در دولت اصالحات، 
در  بهزیستی  سازمان  رئیس  انصاری  غالمرضا 
حاضری  علی محمد  کنار  در  اصالحات  دولت 

عضو ارشد انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها، 
اشرف بروجردی عضو ارشد جمعیت زنان و حسین 
نقاشی عضو انجمن اسالمی دانشگاه تهران از جمله 
ظرفیت های جدیدی هستند که انتظارها را از حزب 
اتحاد ملت برای افزایش ظرفیت اصالح طلبی باال برده 

است.
مجمع ایثارگران: در کنار این حزب، این روز ها 
گروهی به نام مجمع ایثارگران نیز در انتظار مجوز 
وزارت کشور است که از حضور برخی اعضای سابق 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی مثل جواد امام، 
ترکاشوند، غالمرضا ظریفیان و... بهره برده است و 
خبری از حضور بهزاد نبوی، محسن آرمین، هاشم 
آغاجری، ابوالفضل قدیانی و علی محمد نمازی در 
ترکیب مجمع ایثارگران نیست. در کنار این افراد 
البته جمعی از ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس را 
قرار داده است که گرایش اصالح طلبی داشته اند و 
امکان فعالیت سیاسی پیدا نکرده اند و به این ترتیب 
این امیدواری وجود دارد با ارائه گفتمان اصالح طلبی 
در کنار دفاع از اصل نظام، از زبان کسانی که سابقه 
ایثارگری دارند، ظرفیت های جریان اصالح طلبی را 

افزایش یابد.

ادامه فعالیت احزاب اصالح طلب در 
دولت یازدهم

 کارگزاران: در این میان نباید از فعالیت دیگر احزاب 
اصالح طلب نیز غافل شد و بدون شک کارگزاران 
سازندگی در صدر این احزاب قرار دارند. کارگزاران 
سازندگی که نزدیک ترین حزب به آیت اهلل هاشمی 
به شمار می رود، با شفافیت بیشتری که رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بعد از انتخابات ۸۸ به کار 
گرفته است، با اقبال بیشتری مواجه شد و بعد از 
انتخابات 92 دست به اصالح ساختار تشکیالتی 
زد و به مرور افرادی مثل فاطمه مقیمی )عضو اتاق 
بازرگانی( شهربانو امانی )نماینده سابق ارومیه در 
مجلس و معاون معصومه ابتکار( علیزاده طباطبایی 
)وکیل دادگستری و عضو دوره اول شورای شهر 
تهران( علی محمد نمازی )نماینده سابق لنجان و 

عضو ارشد سازمان مجاهدین انقالب اسالمی( 
محمد قوچانی )روزنامه نگار( و علی جمالی )عضو 
سابق شورای مرکزی تحکیم وحدت( را به شورای 
مرکزی خود اضافه کرد. با این وجود بیشترین 
تغییر کارگزاران سازندگی در سازماندهی دوباره 
این حزب در استان ها بود. مرعشی و کرباسچی با 
حمایت ضمنی اسحاق جهانگیری و رهبری معنوی 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یکی یکی به استان های 
کشور سفر کردند و ترکیب معرفی شده به عنوان 
شورای مرکزی کارگزارن در بسیاری موارد موجب 

شگفتی فعاالن سیاسی شده است.
 حزب اسالمی کار: در این میان برخی احزاب 
قدیمی اصالح طلب نیز با وجود تحمل بی مهری ها 
همچنان فعالیت خود را ادامه می دهند. در حزب 
مقطعی  در  آن  اعضای  از  کار گروهی  اسالمی 
فعالیت در ندای ایرانیان را به فعالیت در یک حزب 
توانست  حزب  و  دانستند  ارجح  اصالح طلب 
با ترمیم تشکیالتی و استفاده از ظرفیت سیاسی 
میان  در  موثری  نقش  همچنان  کمالی  حسین 
گروه های اصالح طلب داشته باشد، چنانچه دبیر 
کل این تشکل سیاسی این روز ها به عنوان رئیس 
دفتر سیاسی شورای هماهنگی اصالح طلبان و 
گزینه اول اصالح طلبان برای ریاست خانه احزاب 
نقش پررنگی در سازماندهی و فعالیت شورای 

هماهنگی اصالح طلبان دارد.
 حزب همبستگی: حزب همبستگی نیز که طی یک 
دهه فعالیت با انواع ریزش ها مواجه بوده است و دو 
دبیر کل سابق آن، ابراهیم اصغرزاده و راه چمنی از 
این مجموعه جدا شده اند اما به عنوان قدیمی ترین 
حزب ثبت شده اصالح طلب همچنان با حضور در 
شورای هماهنگی و استفاده از بازوی رسانه ای سعی 

در تاثیرگذاری در عرصه سیاسی کشور دارد.

فعالیت موثر احزاب صنفی
احزاب قشری اصالح طلب نیز در این دو سال 
جان دوباره ای گرفته اند. خانه کارگر که مطالبات 
کارگران را در جمع اصالح طلبان پیگیری می کند، 

انجمن اسالمی جامعه پزشکی و انجمن اسالمی 
مدرسین دانشگاه ها و انجمن اسالمی مهندسین 
که پل ارتباطی قشر تحصیلکرده با اصالح طلبان 
کانون  اسالمی،  ایران  فرهنگیان  مجمع  هستند، 
صنفی معلمان به عنوان تشکل های معلمان نزدیک 
به اصالح طلبان، مجمع محققین و مدرسین حوزه 
علمیه قم و مجمع روحانیون مبارز که روحانیون 
اصالح طلب را در خود جای داده اند و باالخره 
انقالب  زنان  نواندیش، جمعیت  زنان  جمعیت 
زنان  مجمع  و  بانوان  اسالمی  مجمع  اسالمی، 
اصالح طلب نیز با توجه به نقش آفرینی بیشتر 
سازمان های مردم نهاد در دولت روحانی نقش 
پررنگ تری در سال های گذشته یافته اند و حضور 
این احزاب موجب جلب توجه اقشار مختلف 
به دولت روحانی شده است و البته در کنار این 
احزاب ثبت شده سیاسی، نزدیک به صد انجمن 
اصالح طلب در دانشگاه های مختلف کشور مجوز 
فعالیت گرفته اند و به صورت بالقوه تاثیر زیادی 
در ارتباط نزدیک تر اصالح طلبان با دانشگاه ایفا 

خواهند کرد.

گسترش فعالیت احزاب استانی تا مرکز
از طرفی دیگر بعضی احزاب اصالح طلب که بیشتر 
ماهیت استانی داشتند، به مرور دامنه فعالیت خود را 
گسترده تر کرده اند. سازمان عدالت و آزادی از جمله 
این احزاب است که تا سال 92 فعالیت های آن 
محدود به استان اصفهان بود اما در دو سال گذشته 
در بسیاری از استان ها دفا تر خود را راه اندازی کرده 
است و کنگره های اخیر این حزب با حضور افرادی 
مثل محمدرضا عارف و محمدرضا خاتمی و رهامی 
و.... برگزار شده است. حزب اراده ملت )زنجان( 
حزب مردمساالری حزب )سمنان( و حزب جوانان 
)قزوین( از دیگر احزابی بودند که در این دو سال از 
پوسته استانی بودن خارج شده اند و در سپهر سیاسی 

کشور به دنبال گسترش دایره فعالیت و نفوذ هستند.

تالش برای تداوم فعالیت احزاب
 در این میان حزب اعتماد ملی فعالیتی کمرنگ تر از 
گروه های یاد شده دارد و هنوز جای خالی دبیرکل 
این حزب سیاسی برای تداوم فعالیت های سیاسی 
آن احساس می شود. با این حال ترکیب منسجم و 
قدرتمندی که در سال ۸4 و ۸۸ در ستادهای کروبی 
سازماندهی شده بودند، به عنوان یک ظرفیت بالقوه 
در اختیار این حزب قرار دارد و چهره هایی چون 
رسول منتجب نیا و محمدجواد حق شناس تالش 
زیادی دارند تا این حزب را به روزهای خوب گذشته 
بازگردانند و در بعضی استان ها نیز فعالیت اعتماد ملی 
بیشتر شده است چنانچه اخیرا در استان گلستان با 
برگزاری یک انتخابات شورای مرکزی پانزده نفره 
این حزب انتخاب شدند. بدیهی است فعالیت های 
بیشتر احزاب اصالح طلب بیشتر از هرکسی، دلواپسان 
را دلواپس تر خواهد کرد. آنها خوب می دانند فعالیت 
نصفه و نیمه همین احزاب رای هجده میلیونی برای 
روحانی به ارمغان آورده بود و زمانی که طبیعتا روحانی 
گزینه اول و آخر احزاب اصالح طلب در انتخابات 
96 خواهد بود، شانس اصولگرایان اندک خواهد شد.

علی رغم نقدهای موجود با نگاهی گذرا متوجه 
خواهیم شد که مجوزهای صادر شده برای احزاب 
اصولگرا و اصالح طلب بوده و اختصاص به یک 
جناج سیاسی نداشته است. جامعه اسالمی مدیران 
ایران )اصولگرا(، حزب تالشگران ایران اسالمی 
)مستقل(،   جمعیت پویندگان عدالت علوی )مستقل(، 
حزب پایداری انقالب اسالمی )اصولگرا(،   جمعیت 
ایرانیان  ندای  )مستقل(، حزب  البرز  هم اندیشان 
)اصالح طلب(،   جمعیت یاران خراسان - مشروط 
به اصالح نام )اصولگرا( و مجمع اصولگرایان استان 
قم -مشروط به اصالح نام- )اصولگرا( و حزب اتحاد 
ملت ایران، از احزابی هستند که در طول این مدت 

مجوز تاسیس آن ها صادر شده است.

اصالحطلبان احزاب

شبهه ای برای محوریت خاتمی 
در جبهه اصالحات وجود ندارد

علی صوفی، وزیر تعاون دولت خاتمی، از 
چهره هایی است که در پی کنگره اخیر حزب 
اتحاد ملت به عضویت شورای مرکزی درآمده 
است. وی که در شورای راهبردی اصالح طلبان 
نیز عضویت دارد، در گفت وگویی با خبرگزاری 
ایلنا درباره روند و چشم انداز فعالیت حزب 
اتحاد و جبهه اصالحات توضیحاتی داده که 

نکات مهم آن از این قرار است: 
 وقتی احزاب بزرگی مثل جبهه مشارکت و 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی با مشکل 
مواجه شدند و نتوانستند فعالیت خود را ادامه 
دهند، لزوم وجود یک تشکل اصالح طلب وجود 
داشت و باید ببینیم در آینده چه اتفاقاتی خواهد 

افتاد.
 تهمت ها و تهدید ها در روند حرکت حزب 
اتحاد ملت ایران خللی ایجاد نخواهد کرد. همیشه 
رقابت ها در عرصه سیاسی بوده و بعضی رقابت ها 
هم به دشمنی بدل می شود و در دشمنی هم نقل و 
نبات پخش نمی کنند و گاهی هر چیزی که فکر 
کنند، برای تخریب رقیب به زبان می آورند. بعضی 
جریان های تندرو هم رسانه های خاص خود را 
دارند و هم در مجلس حضور دارند و اینها سعی 
دارند تا جایی که ممکن است، رقبای خود را 
حذف کنند و برای حذف رقبای خود از هیچ کاری 

کوتاهی نمی کنند.
 حزب اتحاد ملت حزبی با مجوز رسمی از 
وزارت کشور است و موانعی که ممکن است از 
نظر قانونی برای آن پیش بیاید، تنها کار حزب را ُکند 
می کند. انتظار این است که این موانع هم پیش نیاید 

اما به هر حال موانع غیرقانونی مانع حرکت حزب 
اتحاد ملت نخواهد شد.

 در شورای راهبردی، نمایندگان ادوار، مدیران 
سابق دولت اصالحات، فعاالن و شخصیت های 
حزبی حضور خواهند داشت. احزاب باید حتما 
در این مجموعه باشند و حضور آنان الزم است اما 
چون بسیاری از آنان اصالح طلبان حزبی نیستند، 

حضور احزاب کافی نیست.
 هنوز در دو استان بوشهر و کهگیلویه و 
بویراحمد، شورای اصالح طلبان شکل نگرفته 
است. اما در دیگر استان ها با درجه های مختلف 
شورای راهبردی تشکیل شده است و البته هنوز در 
بعضی استان ها هیئت روسا به دبیرخانه شورای 
راهبردی اعالم نشده اند. استان هایی مثل کرمان، 
هرمزگان، مرکزی و اصفهان هم جزو مناطقی است 
که روند انتخاب شورای راهبردی در آنها به پایان 
رسیده و روند فعالیت ها بسیار موفقیت آمیز بوده 

است.
 در دیدار اعضای شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات با شورای نگهبان نقطه منفی وجود 
هم  نگهبان  شورای  سخنگوی  و  نداشت 
صحبت های امیدوارکننده ای را بیان کرد و شایعه 
رد شدن نزدیکان رئیس دولت اصالحات را رد کرد 
تایید  در  تاثیری  سیاسی  که سالیق  و گفت 
صالحیت کاندیدا ندارد و دولت نیز به این مسئله 
اصرار دارد. چنانچه وزیر کشور در روزهای 
گذشته مواضع شفافی درباره تایید صالحیت ها 

داشته است.
 اصالح طلبان ممنوعیت های رسانه ای آقای 
بازدارنده  ممنوعیت  یک  به عنوان  را  خاتمی 
نمی دانند و یک متغیر تاثیرگذار در انتخابات 
پیش رو نیست چون اصالح طلبی به نام خاتمی 
گره خورده و بدون نام رئیس دولت اصالحات 
مفهومی ندارد و شناخته شده نیست و هر جا گفته 
شود لیست اصالح طلبان مردم متوجه خواهند شد 
که این لیست نزدیکان رئیس دولت اصالحات 
است و برای تبلیغات نیاز به استفاده از نام و تصویر 

ایشان نیست.
 هیچ شک و شبهه ای درباره اینکه رهبری 
اصالحات به عهده آقای خاتمی است وجود 
ندارد؛ گروه های اصالح طلب نیز به این نتیجه 
رسیده اند که وزن کشی نکنند و مثل سال ۸4 
هرکدام ساز جدایی نزنند در عین اینکه همه احزاب 
اجازه دارند در همه حوزه ها فعالیت کنند و این یک 
فعالیت طبیعی و منطقی است و در این رابطه هیچ 

مناقشه ای وجود ندارد.

 هماهنگی کامل کارگزاران
 با اصالح طلبان

یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
سازندگی گفت که این حزب در هماهنگی 
اصالح طلب  تشکل های  و  نیروها  با  کامل 
است و در کنار آنها برای انتخابات اسفندماه 
گفت وگو  در  امانی  شهربانو  می شود.  آماده 
مجدد  آغاز  به  اشاره  با  ایسنا  خبرگزاری  با 
فعالیت های حزب کارگزاران سازندگی از نیمه 
مرداد ماه سال جاری گفت: »حزب کارگزاران 
در امتداد از سرگیری فعالیت های حزبی خود، 
با ترمیم شورای مرکزی و تشکیل واحدهای 
استانی، پیش کنگره ای را برگزار کرد و پیرو 
برنامه و استراتژی های مدونش، در هفته گذشته 
نشستی را نیز با حضور دبیران استانی تشکیل 
داد.« وی با بیان اینکه »اعضای کارگزاران اخیرا 
با آقای خاتمی نیز دیداری داشته اند«، افزود: 
»طی هفته گذشته، اعضای حزب، علی رغم 
محدودیت های متعددی که در چند سال گذشته 
دیداری  آمده،  وجود  به  خاتمی  آقای  برای 
دوستانه و هم اندیشانه را نیز با ایشان به عنوان 
رهبر گفتمان اصالحات در کشور و به عنوان 
شخصیتی که مطالبات دیرینه و تاریخی مردم 
ایران را پیگیری کرده و می کند، برگزار کردند.« 
او درباره موضوعات محوری مطرح شده در این 
دیدار نیز گفت: »در این جلسه گزارشی از روند 
فعالیت های کارگزاران در طول 20 سال گذشته 
از سوی دبیرکل حزب ارائه شد و آقای خاتمی 
نیز راهبردهای الزم در خصوص کمک به ایجاد 
یک فضای آرام و پرنشاط برای تشکیل مجلسی 

کارآمد که دولت بتواند ضمن همکاری با اعضای 
آن، وعده های خود را نسبت به مردم عملی سازد 
را عنوان کردند.« امانی ادامه داد: »همگان می دانند 
که حزب کارگزاران یک حزب اصالح طلب 
بوده است و خواهد بود و همواره نیز اهدافش 
را در اردوگاه اصالح طلبی پیگیری کرده است 
و در حال حاضر نیز در هماهنگی کامل با سایر 
نیروها و تشکل های اصالح طلب، برنامه هایش 
دهم،  مجلس  انتخابات  در  حضور  برای  را 
پیگیری می کند.« این عضو حزب کارگزاران 
سازندگی نتیجه جلسه مشترک این حزب با 
آقای خاتمی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: »آقای 
خاتمی در کنار آیت اهلل هاشمی که به عنوان یک 
سرمایه اجتماعی و سیاسی شناخته می شوند و 
آحاد مردم از راهنمایی های ایشان بهره می برند، 
شخصیتی هستند که مرجع بسیاری از فعاالن 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورند و تنها 
اختصاص  از اصالح طلبی  به الیه ای خاص 
ندارند.« او با اشاره به بخشی از دغدغه های 
کشور  امروز  شرایط  در  کارگزاران  حزب 
توضیح داد: »همان طور که دبیرکل کارگزاران 
در مراسم افطاری رییس جمهور مطرح کرد، 
حزب کارگزاران در حال حاضر به دو موضوع 
توجه ویژه ای دارد. یکی بحث آغاز مذاکرات 
ملی پس از پایان مذاکرات هسته ای است که 
برای نخستین بار از سوی آقای کرباسچی مطرح 
شد و دیگری نیز پیگیری مسئله همگرایی و 
برای  کشور  سیاسی  نیروهای  بین  عقالنیت 
رسیدن به یک توسعه پایدار و متوازن است 
که نیاز امروز کشور نیز به نظر می آید. حزب 
دوران  برای  استراتژی خود  طبق  کارگزاران 
پساتحریم برنامه هایی دارد که آن را طبق سند 
راهبرد مذاکره ملی عنوان و منتشر کرده است و 
در تالش است تا مواد طر ح شده در این سند نیز 
در کشور اجرایی شود.« وی با بیان اینکه »کارنامه 
دولت قبلی نصب العین همه است تا آن را با 
شرایط امروز مقایسه کنند«، تصریح کرد: »اگر 
جبهه اصالحات نتواند، نخواهد یا شرایطش 
مهیا نباشد تا به همگرایی و ائتالف حداکثری 
برای تشکیل یک مجلس کارآمد و پاکدست 
که بتواند در این برهه تاریخی کشورمان را در 
مسیر اعتدال و تدبیر پیش ببرد، برسد؛ مطمئنًا 
جنبش های اجتماعی از آنها عبور خواهند کرد 
و اگر نتوانند با خودشان به تفاهم برسند و نیاز 
جامعه و افکار عمومی را تأمین کنند، قطعاً باید 

منتظر بازگشت همان فضای سابق باشند.«

رونقبازار
احزاباصالحطلب
گزارشی از روند فعالیت 
و تشکیل احزاب جدید اصالح طلب
 در دولت روحانی

گزارش سیاسی روز

عملکرد احزاب و تشکل های اصالح طلب پس از تشکیل دولت یازدهم

دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب جدید اصالح طلبان )اتحاد ملت( هفته گذشته به دیدار هاشمی رفسنجانی رفتند.
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دفاع تمام قد وزیر بهداشت از طرح تحول نظام سالمت

منتقدانرا»دلواپس«نمیدانم
شعیبشاهزمانی

یک سال و نیم از اجرای طرح تحول نظام سالمت 
می گذرد. علیرغم انتقادات جدی که از همان آغاز کار 
ازطرف برخی منتقدین مطرح شده بود، هیچگاه در 
اظهارنظرهای رسمی دولت به خصوص مسئولین 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حرفی 
شنیده نشد که نشان از جدی گرفتن این انتقادات 
داشته باشد. مراحل طرح، یکی پس از دیگری 
به مرحله اجرا درآمد. اجرای برخی از مراحل، 
دست آوردهای چشمگیر و ارزشمندی را درپی 
داشت که تحسین همگان را برانگیخت. درکنار آنها، 
تصمیمات و اقداماتی هم وجود داشت که نه تنها انتقاد 
معترضان را موجب شد، بلکه خود وزارتی ها را هم به 
تغییرات پی در پی آن تصمیمات وا داشت. مشکالت 
و سختی ها، یکی یکی رخ  نشان دادند و حتی بعضی 
از پیش بینی های منتقدین اولیه هم به وقوع پیوست. 
بعضی از ناظرین و موافقین سیاست های دولت در 
بخش سالمت، منتقدین طرح تحول نظام سالمت را، 
»دلواپسانی« در حوزه سالمت نام نهاده اند. شخص 
وزیر بهداشت اما، حداقل در اظهارنظرهایش با به کار 
بردن این واژه ها موافق نیست. آخرین این اظهارنظرها 
در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی دولت مطرح شد. 
وزیر بهداشت با بیان اینکه »تعبیر  نق زدن و یا دلواپس 
بودن را برای منتقدان طرح تحول قبول ندارم«، گفت: 
»فکر می کنم این افراد عادت کرده اند همیشه بخش 
خالی لیوان را ببینند. باالخره انسان حتما اشتباه می کند 
و حتما کاستی هایی در تصمیمات، در برنامه ریزی 
و اجرا دارد. هیچ دیکته نوشته شده مطّولی نیست 
که بتوانیم بگوییم عاری از اشکال است.« وی افزود: 
»در مورد طرح تحول نظام سالمت، تا به حال سابقه 
نداشته که دولتی بیاید و این قدر به مشکالت مردم 
توجه کند که این هم ناشی از عملکرد گذشته است و 
نمی توانیم بگوییم که این طرح، توفیقات کمی داشته 
و مردم دارند اشتباه می کنند. اقداماتی که ما در بیش از 
یک سال و نیم گذشته در حوزه بهداشت انجام دادیم، 
ساخت نزدیک به 2 هزار خانه بهداشت، فقط یک 
نمونه از این اقدامات است، این که ما برای اولین بار در 
تاریخ کشور در شهرهای زیر 20 هزار نفر پزشک کم 
نداریم و توانستیم حاال به هر قیمتی پزشک را به نقاط 
مختلف کشور ببریم که باعث رضایتمندی مردم شده 

است، خدمت کوچکی نیست.«

مخالفین طرح تحول
ظاهرا علم غیب دارند

سیدحسن هاشمی با خطاب قرار دادن منتقدینی 
که از ابتدا، تامین منابع را پاشنه آشیل طرح تحول 
هنوز  اول  روز  » از  گفت:  می دانستند،  سالمت 
طرح تحول نظام سالمت شروع نشده، یکی دو 
نفر می گفتند این طرح با شکست مواجه می شود. 
علی الظاهر علم غیب هم داشتند، چون اگر بنا باشد که 
بودجه و اعتبار ندهند، نه این طرح، بلکه هر طرحی با 
شکست مواجه می شود. باید ببینیم چه عوامل تهدید 
کننده ای وجود دارد، بعد بیاییم در میدان و کمک کنیم 
تا این عوامل در عمل اتفاق نیفتد.« وزیر بهداشت، 
دسته دیگر مخالفین طرح تحول را »دالالنی« معرفی 
کرد که باعث افزایش قیمت ها می شدند. وی  تصریح 
کرد: »مواردی را داریم که یک وسیله 2 میلیون تومانی 

امروز را به 38 میلیون تومان به مردم می فروختند.«
هاشمی برای چندمین بار طی مدت وزارت 
خود، از کمبود تخت های بیمارستانی در کشور 
گالیه کرد و گفت: »ما 80 هزار تخت بیمارستانی و 
بیش از 200 هزار نفر پرسنل کم داریم. با آهنگی که تا 
االن پیش آمدیم که سالی دو هزار تخت می سازیم، 

سال ها زمان می برد تا این کمبود جبران شود. 
طبق برنامه ریزی انجام شده، قرار است تا 
اوایل سال 96 بالغ بر 20 هزار تخت را بتوانیم 
در همین دولت به بهره برداری برسانیم. این 

یک رکورد در کشور است.«

برخی در رسانه ها 
به طرح تحول آسیب می زنند

وزیر بهداشت، هدف از مطالب 
به گفته وی »نادرست و دور از 
مطرح  در رسانه ها  که  انصافی« 

می شود را آسیب زدن به طرح 
و  دانست  سالمت  تحول 

»معلم  کرد:  خاطرنشان 
پزشک،  مقابل  را 
مقابل  را  پزشک 
پرستار و  پرستار را 
مقابل کارگر و غیره 

نوعی  به  دادند.  قرار 
تبلیغ کردند که ما اعتبارات 

زیادی به حوزه سالمت دادیم و همه اینها را هم در 
جیب پزشکان ریخته ایم. درصورتی که این همه 
کار انجام شده است. حدود سه هزار میلیارد تومان 
جایگزین پرداخت از جیب مردم شد. یعنی به جای 
این که دارو، تجهیزات، وسایل و پول عکس برداری 
و آزمایش را مردم بدهند، از همین مسیر تامین شد.« 
وی کل اعتبارات داده شده به وزارت بهداشت را 
کمتر از 5 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و ادامه داد: 
»در حوزه درمان چیزی حدود 1500 میلیارد تومان، 
هزینه هتلینگ بیمارستان ها کردیم و مهم ترین 
پولی که پرداخت کردیم، به پزشکان عمومی بود 
که دریافتشان در استانی مثل سیستان و بلوچستان، 
حدود یک میلیون و 600 هزار تومان بود که در حال 
حاضر متوسط آن در کشور به عدد 7 میلیون تومان 
رسیده است.« پرداخت کارانه ها و طرح پرداخت 
مبتنی بر عملکرد هم، بخش دیگری از سخنان وزیر 
بهداشت بود: »معاونت درمان برای کارانه، یک برنامه 
نظام پرداخت هماهنگ را طراحی کرد که ایرادات و 
اشکاالتی به آن وارد بود و برخی از دوستان استقبال 
نکردند که اشکاالتش در حال برطرف شدن است. 
در عین حال به نظر می رسد که باید طرح پرداخت 
مبتنی بر عملکرد را اختیاری کنیم تا هر گروهی که 
در بیمارستان ها عالقه مند بودند، بتوانند 
نظام نوین را دریافت کنند و گرنه با 
کارانه ای متفاوت از گذشته که رقمش 
را هم خودشان می دانند و یا نسبتش 
معاون های  که  است  چیزی  همان 
من قول دادند، با نظام قبل 
وی  کنند.«  دریافت 
»داشتند  افزود: 
نظامی را طراحی 
که  می کردند 

عملکردی 
ممکن  باشد. 
واقعا  است 
یا  افزارها  نرم 
محلی  مدیران 
این  در  نتوانند 
خوب  زمینه 
عمل نمایند و به 
ایجاد  باعث  نوعی 
اختالف  و  تبعیض 

شود. بنابراین طبق آنچه به من گزارش شد، به این 
جمع بندی رسیدم که این طرح پرداخت مبتنی 
بر عملکرد، اجباری نباشد و پذیرفتن نظام جدید 

پرداخت یا نظام قدیم، اختیاری باشد.«

کار ما شده دادن تقاضای 
مجوز برای استخدام

وزیر بهداشت درباره کمبود نیروی انسانی در 
وزارتخانه تحت مدیریتش گفت: »ما االن واقعا 
مستاصل شده ایم. من نمی دانم که به چه زبانی باید 
بگویم که سالمت مردم در گرو مجوز استخدام 
نیروی جدید است. کمتر کشوری را سراغ دارم که 
برای تامین نیروی پرستاری، آزمایشگاه، رادیولوژی 
و خدمات، مشابه ما رفتار کند.« وی خطاب به 
معترضان این مسئله گفت: »عده ای معترض هستند و 
فکر می کنند کاری از دست من برمی آید و من کوتاهی 
می کنم. در حالی که کار ما روزانه دادن تقاضای مجوز 
برای استخدام شده است.«  بیمه ها و مشکالتی که 
نظام سالمت با پرداخت های آنها دارد، موضوع 
بخش دیگری از صحبت های سیدحسن هاشمی 
بود. وی گفت: »در بسیاری از کشورهای دنیا، 
مردم اصال متوجه نمی شوند که در این حوزه هزینه 
می شود. چون دارای بیمه های قوی هستند که هزینه 
های درمانی را پرداخت می کنند و مردم دغدغه ای 
غیر از بیماری شان ندارند. اما این فرهنگ که مردم 
باید برای بازیافت سالمتی شان، چه برای پیشگیری 
و چه برای درمان هزینه کنند که این مسئله هنوز در 
کشور نهادینه نشده است.« هاشمی اجرای قانون را 
عاملی موثر در پیشگیری از وقوع مشکالت خواند 
و تصریح کرد: »قانون گفته است که پایان هر ماه 
60 درصد هزینه اسنادی که تحویل بیمه ها می شود، 
باید به بیمارستان ها داده شود. ظرف سه ماه هم به 
طور کامل تسویه شود. ما االن بیمه ای داریم که هفت 
ماه است، مطالبات ما را پرداخت نکرده است.« وی 
همه تقصیرها را هم متوجه بیمه ها ندانست و گفت: 
»وقتی دولت پول بیمه را نداده است، بیمه هم پول 
ما را نمی دهد. اما من نمی توانم به پزشک، پرستار، 
پرسنل و کسی که دارو و تجهیزات به ما فروخته، 
بگویم چون دولت پول بیمه را نداده و آن هم پول 
من را نداده است، پس شما حقوق نگیر. واقعیت 
این است که برای ما خیلی مشکل ایجاد می کنند و 

من امیدوارم که انشاهلل این مشکالت حل شود.«

یادداشت

تاثیر نهادهای درمانی 
بر فرهنگ عمومی

میثمقمشیان
کارشناس شورای عالی انقالب فرهنگی

در این نوشتار سعی ما بر آن است تا تاثیرات 
عملکرد نهادهای درمانی همچون بیمارستان را 

بر فرهنگ عمومی، اندکی واکاویم.
1(  آموزش پزشکان، پرستاران و پرسنل بخش 
درمان در بعد فرهنگی و شناسایی مسائلی که 
ممکن است در حوزه های گوناگون فرهنگی و 
روان شناختی برای آنان پدید آید. مثال در مواردی 
که شخص مجروح در اثر خشونت خانگی 
مراجع بیمارستان شده است، توانمندی هایی 
خاص از پرستاران و سایر پرسنل و کادر درمانی 
انتظار می رود. تعیین مصادیق بیماری هایی که با 
مسائل فرهنگی ارتباط دارد و توانمندی هایی که 
کادر درمانی باید داشته باشند، می تواند موضوع 

یک پژوهش مستقل باشد.
2( فرصت ها و تهدیدهای فرهنگی طرح های 
سالمت همگانی نظیر پزشک خانواده؛ عالوه بر 
ثمرات مثبت چنین طرح هایی، چه آسیب هایی 
برای آنها متصور است. مثال در مورد پزشک 
خانواده، عالوه بر ثمرات فراوان، آیا می توان 
آن  برای  فرهنگی هم  لحاظ  به  آسیب هایی 
پیش بینی کرد و برای آن هم تدبیر اندیشید 
این  از  برخی  که  رسید  نتیجه  این  به  یا  و 
طرح های پزشکی-درمانی که مستقیما با مردم 
ارتباط دارد، نمی تواند از جوامع و فرهنگ های 

دیگر کپی برداری شود؟ 
3(  باتوجه به گرایش بخش های قابل توجهی 
از جامعه به روش های طبی جایگزین مانند 
سنتی ایرانی، سوزنی و غیره، وزارت بهداشت 
و نهادهایی چون فرهنگستان علوم پزشکی ایران 
چه وظایفی را در خصوص نظام مندکردن این 
روش های متفاوت طبابت دارند؟ آیا وزارت 
بهداشت تاکنون ورود درخوری در این مسئله 
داشته است؟ چند درصد مردم چنین گرایش هایی 
روش های  تهدیدهای  و  فرصت ها  دارند؟ 
متفاوت طبابت سنتی ایرانی، شرقی و غیره در 
ایران امروز؛ و اقتضائات آن چیست؟ آیا عدم 
پرداختن جدی وزارت بهداشت به موضوع 
روش های طبابت متفاوت، تاثیری در به وجود 
آمدن مدعیان کاذبی در انرژی درمانی و غیره 

داشته است؟

10 سال با نظام سالمت

ادغام آموزش پزشكي را 
پيشنهاد مي كنيم

لنکرانی وزیر بهداشت با اشاره به برگزاري 
پنجاه و سومین اجالس کمیته شرقي منطقه 
مدیترانه گفت: »بعد از انقالب این سومین 
باري است که این اجالس در کشور برگزار 
مي شود و تاکنون نیز استقبال خوبي از آن شده 
که بیش از دو سوم شرکت کنندگان درحد وزیر 
ومعاون وزیر مي باشند. پیشنهادي که ایران در 
این اجالس مطرح کرده ادغام آموزش پزشکي 

خواهد بود.«  1385

ضرورت توليت واحد و بازنگري 
در ساختار نظام سالمت

علیرضا زالی قائم مقام سازمان نظام پزشکي، 
تولیت واحد وزارت بهداشت، بازنگري مجدد 
ساختار نظام سالمت و تغییر سیماي بیماري ها 
را از جمله چالش هاي فراروي نظام سالمت 
عنوان کرد و گفت: »وزارت بهداشت مي تواند 
با اختیاربخشي به دانشگاه ها و همچنین واگذاري 
و  غیردولتي  بخش  به  وظایف  از  بخشي 
خصوصي، توان خود را به سیاستگذاري ها و 

مسایل باالدستي معطوف کند.«  1388

گسترش برنامه پزشك خانواده 
در سراسر كشور در سال 91

امامی رضوی معاون درمان وزیر بهداشت 
درمان و آموزش پزشکي از اجراي برنامه 
پزشک خانواده در سراسر کشور تا پایان سال 
91 خبر داد. وی ادامه داد: »این طرح تاکنون 
در 3 استان کشور اجرایي شده و در سال 90 
نیز در تمامي شهرهاي با جمعیت زیر 100 
هزار نفر و تا پایان سال 91 در کل کشور 

اجرایي خواهد شد.«  1390

هزینه كرد 11 هزار ميليارد تومان از 
اعتبارات سالمت در مسكن مهر

حسن هاشمی وزیر بهداشت با اشاره به کمبود 
مقطع  »در  اعتبارات حوزه سالمت، گفت: 
حساس کنونی کشور، بخشی از پول های حوزه 
سالمت در بخش های دیگری مانند مسکن 

مهر هزینه شده است.«   1392
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آن طور که دبیر انجمن صنایع روغن نباتی می گوید، ماهانه 11۰ تا 12۰ 
هزار تن روغن در کشور مصرف می شود و میزان مصرف ساالنه این 
محصول نیز یک میلیون و 4۰۰ هزار تن است که 95 درصد مواد اولیه 
تولید روغن خام از خارج وارد می شود. این میزان از مصرف و واردات 
روغن که به گفته وزیر کشاورزی بالغ بر 4 میلیارد دالر در سال برای کشور 
هزینه می برد موضوعی است که مدت ها است محل کشاکش میان وزیر 
کشاورزی و کارشناسان در یک سو و همچنین واردکنندگان و شرکت های 
فعال در این زمینه است. در همین ارتباط وزیر جهاد کشاورزی که در 
سومین گردهمایی سراسری مدیران وزارت جهاد کشاورزی سخن 
می گفت از وجود رانت در واردات روغن خام به کشور خبر داد و گفت: 
»عده ای می خواهند روغن را که در همه دنیا ارزان شده، گران کنند و 
نسبت به نخریدن دانه های روغنی تهدید هم می کنند.« محمود حجتی 
خطاب به صنایع روغن نباتی گفت: »بیخود کردید که دانه روغنی از 
کشاورز نمی خرید؛ کشور بی صاحب نیست که تهدید می کنید.« وی 
اظهار کرد: »چهار میلیارد دالر واردات صورت گرفته است که به همین 
میزان سرمایه های بین نسلی ازجمله نفت را فروخته ایم و دانه روغنی وارد 

کرده ایم. از سوی دیگر تهدید می کنند که از امروز سویا نمی خریم، بیخود 
کردید که نمی خرید.« حجتی افزود: »در همه دنیا قیمت روغن کاهش یافته 
است و چون در داخل افزایش نیافته تهدید می کنند؛ مگر کشور صاحب 

ندارد؟!«

گوشی به تهدیدها نخواهیم سپرد
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: »گوشی به این حرف ها و تهدیدها 
نخواهیم سپرد و در این زمینه تولید کلزا هم در تناوب، تقویت خاک، تأمین 
نیاز کشور و حمایت از زنجیره تولید باید توسعه یابد اما مشکالتی به علت 
رانت در واردات بوده و هست که باید مراقبت کرد، چراکه مقام معظم 
رهبری هم به شخص من فرمودند که »مراقب واردات باش«.« حجتی تأکید 
کرد: »اگر مراقبت نکنیم تولید روی دستمان می ماند. وضعیت بازار روغن 
خام در جهان با توجه به کاهش قیمت نفت و سرریز دانه های روغنی در 
بازار مصرف مستقیم که در سوخت های بیو مورداستفاده قرار می گرفت 
باعث افت قیمت روغن خام شد؛ به گونه ای که علیرغم افزایش نرخ ارز 
برای واردات از 1224 به 29۰۰ تومان، قیمت این محصوالت نسبت به 

گذشته کاهش یافت که این وضعیت مشکالتی در داخل کشور ایجاد کرده 
است.« وی گفت: »استانداردسازی تولید، واردات و مصرف انواع کود و 
سم در کشور به عنوان دو عنصر مؤثر در تولید محصوالت کشاورزی سالم 
که درگذشته مغفول مانده بود در دولت یازدهم موردتوجه قرار گرفت و 
ثمره آن افزایش تولید محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت راهبردی 
بوده است.« وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: »درآمدهای دولت وضعیت 
خوبی ندارد، چراکه درآمدها یا از مالیات تأمین می شوند یا از نفت؛ در زمینه 
نفت که دو سال گذشته دو و نیم میلیون بشکه نفت 1۰۰ دالری صادر 
می کردیم و امروز یک میلیون بشکه نفت 4۰ دالری. البته همه این منابع هم 
در اختیار دولت قرار نمی گیرد؛ بنابراین میزان درآمدهای دولت نسبت به 
سال های گذشته بسیار کاهش یافته است.«  وزیر جهاد کشاورزی اذعان 
کرد: »محدودیت هایی که پیرامون من هست بیشتر از همه شماست و 
درخواست ها و تقاضاهای که هست و امکاناتی که نیست. البته شرمنده 
همه هستم که از همه نظرها ازجمله حقوق و مزایا و تجهیزات و امکانات 
و منابعی که نیاز دارید برای طرح ها و پروژه هایی که دارید نمی شود انجام 

داد.«

حجتی: بیخود کردید دانه روغنی از کشاورز نمی خرید

خبرخوانیادداشت

  سجاد خدا کرمی

سازمان نوسازی شهر تهران در سال های گذشته 
نوسازی  پروژه های  در  تومان  میلیارد   12۰۰
سرمایه گذاری کرده است؛ اما به گفته کارشناسان 
همچنان شاهد نابسامانی در این بخش هستیم. 
طبق گفته های کارشناسان آمار مسکن در کشور 
گرفته  نظر  در  فرسوده  بافت های  احتساب  با 
می شود که سبب اشتباه در محاسبات دولتی شده 
است. زیرا طبق این محاسبات، کمبود مسکن در 
کشور نادیده گرفته شده و توسعه بخش مسکن 
در کشور به حاشیه رانده می شود.  ناهماهنگی 
نهادهای مرتبط با احیای بافت های فرسوده در 
کشور سبب شد تا دولت های نهم و دهم بافت های 
فرسوده را در طرح های مسکن نادیده بگیرند و این 
امر موجب شد تا در دوره های گذشته مسکن مهر 
به زمین های بایر کشیده شود. اما به نظر می رسد 
دولت یازدهم قصد دارد اولویت را در طرح مسکن 
اجتماعی به بافت های فرسوده شهری بدهد که 
خود نشان از اهمیت این بخش در توسعه شهری 
و ساماندهی بازار مسکن در کشور دارد. از سویی 
عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی نیز 
از افزایش تسهیالت وام برای احیای بافت های 
فرسوده در کشور خبر داد که خود نشانه ای از توجه 

ویژه دولت به این بخش است.

بی توجهی دولت نهم و دهم به بافت های 
فرسوده

محمد عدالت خواه، کارشناس مسکن در گفت وگو 
با سپید در رابطه با عملکرد دولت ها برای نوسازی 
اخیر  سال های  »در  گفت:  فرسوده  بافت های 
درزمینه بافت های فرسوده کشور دو نوع عملکرد 
را مشاهده کردیم: پرداخت وام برای بافت های 
فرسوده و در نظر گرفتن تراکم اضافی به صورت 
تشویقی برای احیا و نوسازی این بناها و دیگری 
تجمیع بافت های فرسوده در کشور، اما متأسفانه 
هیچ یک از این دو عملکرد تا امروز نتایج موفقی را 

به بار نیاورده است.«
عدالت خواه در خصوص عملکرد دولت های نهم و 
دهم برای اجرای پروژه های مسکن و بی توجهی به 
بافت های فرسوده اظهار کرد: »دولت قبل برای اینکه 
ساماندهی بافت های فرسوده زمان بر است، مسکن 
مهر را به سوی زمین های بایر برد و در این بخش 
غفلت کرد. جای امیدواری است که دولت یازدهم 
برای اجرای طرح های خود، بافت های فرسوده را 

در اولویت قرار داده است.« این کارشناس مسکن 
فرسوده  بافت های  نوسازی  باید  »دولت  افزود: 
اگر  برنامه های مسکن قرار دهد.  اولویت  را در 
میراث  باهماهنگی  است  تاریخی  بافت ها،  این 
فرهنگی دست به ترمیم آن ها بزند و اگر بافت های 
فرسوده شهری است با برنامه های درست اقدام به 
جابه جایی و اسکان اقشار ساکن در مناطق موردنظر 
به مکان های دیگر کند و سپس احیای این مناطق را 
به صورت دسته جمعی به اجرا درآورد.« وی در ادامه 
تصریح کرد: »در حال حاضر قطعات فرسوده در 
بافت شهری، کوچک بوده و برای سازنده سودآوری 
الزم را ندارد. اثرات پرداخت تسهیالت به صورت 
وام به این بافت ها اندک است و باید به دنبال راه حل 
مناسب تری برای این منظور بود. در کنار آن بهتر 
است برای این بافت ها یارانه هایی در نظر گرفته 
شود. زیرا این بافت ها به علت خطرات جانی که 
برای ساکنین آن ها وجود دارد، به عنوان یکی از 
شاخص های توسعه ناپایدار شناخته می شوند و 

ازنظر سازه ای نیز مقاومت کافی ندارند.«

ساختمان های نو، اما فرسوده
عدالت خواه همچنین افزود: »از سویی ساختمان های 
نو در کشور به دلیل کمبود بودجه و عدم نظارت کافی 
بر روی آن، فرسوده ساخته می شوند و این خود در 
کنار بافت های فرسوده دیگر با عمر باالی 2۰ سال 

قرار می گیرد.« این کارشناس مسکن با اشاره به ابعاد 
کوچک بافت های فرسوده و پراکندگی آن ها، گفت: 
»بافت های فرسوده به سبب ریزدانگی و مشکالت 
متعدد دیگر باید یک متولی داشته باشند. به عقیده 
من باید شرکت هایی برای نوسازی این بافت ها 
در نظر گرفته شوند و این مسئله در بین نهادهای 
مختلف دست به دست نشود. زیرا این امر خود منجر 

به طوالنی شدن روند نوسازی آن ها خواهد شد.«

پرداخت یارانه برای نوسازی
یکی  را  فرسوده  بافت های  تجمیع  عدالت خواه 
از راه حل های مناسب اما دیربازده برای این امر 
توصیف کرد و افزود: »بااینکه تجمیع بافت های 
جواب  تابه حال  اما  است  خوبی  طرح  فرسوده 
نداده زیرا هزینه نوسازی این بافت ها سنگین است 
و افراد ساکن در آن ها قادر به پرداخت آن نیستند. 
باید فعاالن بازار مسکن را برای ورود به این بخش 
ترغیب کرد و این امر نیاز به ارائه تسهیالت بیشتر 
بافت های  نوسازی  به  یارانه  اختصاص  ازجمله 
به اخباری مبنی بر  با اشاره  فرسوده دارد.« وی 
»به  کرد:  اظهار  کلنگی  خانه های  قیمت  افزایش 
نظر من اینکه شایعه شده قیمت خانه های کلنگی با 
افزایش روبرو شده است، جوسازی از سوی کسانی 
است که قصد ایجاد حباب در این بازار را دارند و 
درصدد افزایش قیمت خانه های کلنگی به صورت 

مصنوعی هستند.«
توجه ویژه دولت ها به بافت های فرسوده

جواد خوانساری، دبیر انجمن شرکت های ساختمانی 
نیز در گفت وگو با سپید گفت: »توجه به بافت های 
فرسوده در همه جای دنیا امری ضروری است و 
در کشور ما نیز باید به این مسئله توجه بیشتری شود 
زیرا عالوه بر نازیبا کردن شهرها و از بین بردن رفاه 
شهروندان، هزینه های سنگینی را بر اقتصاد کشور 
وارد خواهد کرد. نوسازی این بافت ها می تواند عاملی 
تأثیرگذار بر روی بازار مسکن بوده و به طور غیرمستقیم 
بر روی اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد.« خوانساری با 
اشاره به در اولویت قرار گرفتن بافت های فرسوده در 
طرح مسکن اجتماعی اظهار کرد: »اگر برای اجرای 
طرح مسکن اجتماعی اولویت را به بافت های فرسوده 
بدهیم، درواقع دو موضوع کاماًل متفاوت را باهم 
ساماندهی کرده ایم که خود بسیار نیکوست. زیرا مسئله 
بافت های فرسوده نیاز به زمان بسیار زیادی دارد و باید 
در ابتدا به فکر تصرف زمین های مردم در بافت های 
فرسوده و سپس بازسازی آن ها بود. توجه دولت به این 

بخش قابل تقدیر است.«

نا هماهنگی شهرداری و وزارت راه و 
شهرسازی

دبیر انجمن شرکت های ساختمانی با انتقاد از عملکرد 
دولت قبل در رسیدگی به بافت های فرسوده کشور 
گفت: »در دولت گذشته به سبب عدم ارتباط مناسب 
بین شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی، این طرح 
متوقف شده که خود به عاملی برای عدم پیشرفت 
وی  است.«  تبدیل شده  بافت ها  این  به  رسیدگی 
در ادامه افزود: »متأسفانه ادارات مرتبط با نوسازی 
بافت های فرسوده با سازندگان همکاری نمی کنند و 
برای پیشرفت کار هزینه های نامعقولی را می تراشند 
و از سوی دیگر با سنگ اندازی ها زمان را نیز از دست 
می دهند و مدام بهانه گیری می کنند.« خوانساری در 
رابطه با فرسوده بودن برخی از خانه های نوساز اظهار 
کرد: »اعتقادی به آنچه گفته می شود خانه های نوساز 
نیز فرسوده ساخته می شوند ندارم زیرا حداقل در 8-7 
سال اخیر کیفیت ساختمان ها افزایش قابل توجهی 
داشته و سازندگان دقت بیشتری در این زمینه به خرج 
می دهند.« دبیر انجمن شرکت های ساختمانی افزایش 
قیمت خانه های کلنگی را به سبب افزایش قیمت زمین 
می داند، نه به خاطر خود خانه های کلنگی. به اعتقاد 
وی برای سازنده، خانه کلنگی فاقد ارزش بوده و تنها 
 چیزی که اهمیت دارد زمین مناسب برای ساخت وساز 

است.

وزارت کار اعالم کرده از طریق ابالغ بخشنامه به استان ها با جدیت به دنبال اجرای طرح هم ترازی و 
یکسان سازی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی شاغل در بازار کار کشور است که تعداد آن ها 4/3 میلیون 
نفر برآورد می شود. تیرماه امسال معاون روابط کار وزارت کار بخشنامه ای را به مدیران کل استان ها ابالغ 
کرد که در آن بر لزوم رفع تبعیض در پرداخت حقوق به نیروهای کار شرکتی و همسان سازی حقوق ها 
در مشاغل هم ردیف تأکید شده بود. بیان ساده بخشنامه مهم وزارت کار این است که دلیلی ندارد نیرویی 
با قرارداد شرکتی در مشاغل هم تراز و یکسان با سایر نیروهای شاغل در بخش های مختلف از حقوق و 
مزایای کمتری برخوردار باشد و این گونه تبعیضات که سالیان متمادی است بازار کار کشور را به خود 
مشغول کرده، باید سریعاً رفع شود. در همین حال سید حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار 
با تأکیدی دوباره بر موضوع همسان سازی حقوق و دستمزد نیروی کار در مشاغلی با ماهیت یکسان و 
هم تراز، گفت: »در حوزه روابط کار یکی از مشکالت موجود تفاوت در پرداختی ها است که این موضوع 

در شورای راهبردی مورد پیگیری قرارگرفته و وزارت تعاون، کار و رفاه تالش می کند که یکسان سازی 
پرداختی ها را تا قبل از پایان دولت یازدهم به نتیجه برساند.«

طی ده سال اخیر قدرت خرید کارگران دوسوم کم شده است
این مقام مسئول در وزارت کار اظهار داشت: »اکنون شکننده ترین وضعیت را کارگران دارند به طوری که 
حقوق آنان طوری است که نه تنها قدرت پس انداز ندارند، بلکه از سال 84 تاکنون دوسوم قدرت خرید 
خود را نیز ازدست داده و کارفرمایان هم در باتالق تولید گیرکرده اند.«فرامرز توفیقی  بابیان اینکه چالش 
اشتغال به کار نیروهای شرکتی و تبعیض حقوقی درباره آن ها، هم اکنون در برخی صنایع شدت گرفته 
است، گفت: »می توان گفت پس از یک دوره مقابله با افزایش نیروهای شرکتی در سال های گذشته، 
حاال رفته رفته پیمانکاران و نیروهای شرکتی در حال بازگشت به بازار کار هستند.«نماینده کارگران در 
شورای عالی کار اظهار داشت: »امروز با چالش جدی هم تراز نبودن حقوق و دستمزد نیروی کار مواجه 
هستیم و در برخی صنایع مانند لبنیات، فوالدسازی، آهن، شهرداری ها، پیمانکاری های بزرگ، کاشی 
و سرامیک و ... نیروهای شرکتی در حال بازگشت هستند.« توفیقی با تأکید بر اینکه فعالیت پیمانکاران 

و جذب نیروهای شرکتی در حال گسترش دوباره است، 
گفت: »نباید شرایط بازار کار به نحوی باشد که دو نفر 
در مشاغل یکسان با مسئولیت های هم تراز، دو حقوق 
متفاوت دریافت کنند؛ بنابراین وزارت کار به دنبال این 
است که پیمانکاران را ملزم کند تا ضرر و زیان نیروهای 
شرکتی را بپردازد.« وی تصریح کرد: »برآوردها نشان 
می دهد هم اکنون 4 میلیون و 3۰۰ هزار نیروی شرکتی در 
بخش های مختلف اقتصادی مشغول به فعالیت هستند 
که در صورت اجرای طرح هم ترازی حقوق و دستمزد، 
می توان انتظار داشت شرایط حقوقی بازار کار کشور 
بهبود یابد. درهرصورت، این اقدام هدف بزرگی است 

که وزارت کار به دنبال تحقق آن است.«

اشتغال 4/3 میلیون نفر در شرایط ویژه
نبض اقتصاد

عدم توجه کافی به احیای بافت های فرسوده و تأثیرات آن، در گفت وگوی سپید با کارشناسان مسکن

باید به نوسازی بافت های فرسوده اولویت داد
دالیل کاهش ۶۰ درصدی 

بهای طالی سیاه
کاهش  با  همزمان 
 6۰ از  بیش 
قیمت  درصدی 
طول  در  نفت 
یک سال گذشته، 
اقتصاد  تضعیف 
ی  ها ر کشو

به ویژه  آسیایی 
چین و ژاپن مهم ترین عامل سقوط قیمت 
طالی سیاه است. به گزارش خبرگزاری 
»رویترز«، بازار آسیا به عنوان کانون اقتصادی 
جهان به دلیل روند نزولی قیمت نفت و 
کشورهای  توسط  تولید  نکردن  محدود 
آمار  با  اخیر  ماه  چند  در  نفت  صاحب 
ضعیفی روبه رو شده است. در همین حال، 
نرخ رشد اقتصادی ژاپن در دو ماه اخیر 1/2 
درصد کاهش یافته است، همچنین علیرغم 
قیمت پایین نفت، واردات نفت چین در ماه 
گذشته میالدی 13/4 درصد کاهش نشان 
می دهد و متوسط واردات نفت این کشور 
به 6/29 میلیون بشکه در روز رسیده است. 
البته ذخایر ارزی چین در ماه گذشته میالدی 
93/9 میلیارد کاهش یافت و به رقم 3/557 
تریلیون دالر رسید. بر همین اساس، قیمت 
نفت از ژوئن سال 2۰14 میالدی تاکنون به 
دلیل تولید بیش ازحد و اشباع شدن بازار 
جهانی نفت، 6۰ درصد از بهای خود را 

ازدست داده است.

واکنش به ادعای برداشت 
بانک مرکزی از صندوق 

توسعه ملی
سابق  رئیس کل 
مرکزی  بانک 
ضمن رد هرگونه 
مبنی  ادعایی 
و  "برداشت  بر 
هزینه کرد بدون 
منابع  از  مجوز 

صندوق توسعه ملی در دوره گذشته" 
تأکید کرد: »به هیچ عنوان ممکن نیست که 
بانک مرکزی در هیچ دوره ای خودمختار 
از صندوق توسعه ملی برداشت کرده 
باشد.« اخیراً مباحثی بین صندوق توسعه 
بانک مرکزی شکل گرفت که  ملی و 
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی 
با انتقاد از سیاست های کلی بانک مرکزی 
در رابطه با مدیریت حساب صندوق و 
همچنین نحوه  سرمایه گذاری و هزینه 
کرد منابع آن، خواستار تجدیدنظر در این 
همچنین  موضوع شد. صفدر حسینی 
اعالم کرد که در برنامه ششم با ایجاد 
حساب مستقلی برای صندوق توسعه 
ملی سعی در حل این مشکل شده است. 
اما این موضوع از سوی بانک مرکزی 
پذیرفته نشد و در ادامه حتی از سوی 
برخی مقامات اقتصادی دولت اعالم شد 
که اظهارات رییس هیئت عامل صندوق 
توسعه ملی دوره فعلی بانک مرکزی را 
در بر نگرفته و منظور وی برداشت های 
مربوط به دوره قبل است. این در حالی 
است که رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز 
هرگونه ادعایی در این رابطه را نپذیرفت 
صندوق  مجوز  از  خارج  هزینه کرد  و 

توسعه ملی را رد کرد.

 ایران بهترین گزینه 
تأمین گاز اروپا

 
 صادق جوکار

اروپا 157 میلیارد مترمکعب یا 63 درصد نیاز 
تأمین  روسیه  گازی  منابع  از  را  خود  گازی 
می شود   پیش بینی  موجود  آمار  طبق  می کند. 
میزان تقاضای گازی کل اروپا از 313 میلیارد 
مترمکعب کنونی به 559 میلیارد مترمکعب در 
سال 2۰23 برسد. با توجه به کاهش تولید گاز 
در اروپا، تا افق 2۰23 کشورهای اروپایی باید 83 
درصد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کنند. 
از سوی دیگر کشورهای اروپایی تالش می کنند 
که نیاز خود را به واردات کاهش دهند. روسیه هم 
برنامه هایی برای افزایش سهم خود در بازارهای 
گاز اروپا دارد. این کشور قصد دارد با احداث 
خط لوله جریان جنوبی، حجم صادرات خود 
به اروپا را 56 میلیارد مترمکعب افزایش دهد. در 
حال حاضر اتحادیه اروپا طبق برنامه استراتژیک 
2۰2۰ و گزارش کمیسیون انرژی اروپا قصد 
دارد واردات انرژی خود از روسیه را کاهش 
دهد تا این کشور از نیاز به انرژی اتحادیه اروپا 
به عنوان سالح سیاسی استفاده نکند. اتحادیه 
اروپا چهار گزینه برای متنوع سازی سبد تأمین 
انرژی خود دارد. اول گزینه استفاده از کریدور 
جنوبی است. کریدور جنوبی با محور آذربایجان، 
گاز خاورمیانه و حوزه کاسپین را به اروپا منتقل 
می کند. آذربایجان نهایتاً تا 2۰22، قادر است 1۰ 
میلیارد مترمکعب گاز به اروپا صادر کند. عراق 
نیز با توجه به ناامنی های موجود تا سال 2۰19 نیاز 
به واردات گاز دارد. تا سال 2۰22 هم صادرات 
گازی به صورت محدود خواهد داشت. اروپا در 
کریدور جنوبی چشم به راه پیوستن ترکمنستان از 
خط لوله ترانس کاسپین بود که به دلیل مشکالت 
رژیم حقوقی خزر، با مشکل مواجه خواهد 
شد. بنابراین در کریدور جنوبی اتحادیه اروپا با 
مشکل عرضه پایدار روبرو است. گزینه آفریقا 
راهکار دیگری است که اروپا برای تأمین منابع 
گازی خود به آن توجه دارد. در حال حاضر 
اروپا از الجزایر و بخش کمی از لیبی واردات 
در  موجود  مشکالت  از  اگر  می دهد.  انجام 
در  الجزایر  کنیم،  چشم پوشی  آفریقا  شمال 
خوش بینانه ترین حالت 11 میلیارد مترمکعب 
و لیبی هم تا 2۰2۰ بدون تغییر، گاز خود را به 
اروپا صادر خواهند کرد. تأمین گاز از طریق 
منابع شیل اروپا نیز گزینه دیگری است که 
اتحادیه اروپا به آن توجه دارد. بریتانیا، بخش 
شرقی آلمان، چک، لهستان، اوکراین و غیره 
ذخایر گسترده ای از شیل دارند. بررسی ها نشان 
داده که این منابع می تواند توسعه یابد اما این 
روند به سرعت امکان پذیر نیست. این منابع از 
سال 2۰18 به صورت تدریجی نیازهای اروپا را 
تأمین می کند. چهارمین گزینه پیش روی اروپا 
برای تأمین گاز بحث واردات LNG است اما 
تأمین نیازها با این روش با دو مشکل روبرو 
است. کشورهایی که به آب های آزاد دسترسی 
ندارند، مجبورند به کشورهای دیگر وابسته 
شوند. استفاده از LNG نیاز به سرمایه گذاری 
و  پایانه  ای  تأسیسات  احداث  برای  گسترده 
گازی دارد تا LNG را به گاز مایع تبدیل و از 
طریق لوله به سایر کشورها منتقل کنند. بهترین 
گزینه برای اتحادیه اروپا که هم منابع پایدار و هم 
زیرساخت های مناسبی برای تأمین نیاز اروپا 

دارد، استفاده از منابع گازی ایران است.
  عضو هیئت علمی موسسه
 مطالعات بین المللی انرژی

مشترک روزنا مه
 »سپیـــد« 

شویــد

برای دریافت روزنامه سپید در کلیه کشور )به جز تهران و کرج(
 10 هزار تومان به شماره کارت 6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در وجه 
نشریه سپید واریز و
 شماره فیش واریزی را  به همراه آدرس به تلفن9 - 22887357     اعالم نمایید.
  ضمناً هزینه ارسال روزنامه جداگانه محاسبه وبه آن اضافه می شود.
 این هزینه اشتراک یک ماه شماست.
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باالخره انتظارات به پایان رسید

بدهیبیمههابهمراکزدرمانیپرداختمیشود
    لیال شاهی 

هفتمین اجالس سراسری مدیران ارشد سازمان 
بیمه سالمت ایران در حالی برگزار شد که خبرهای 
خوشی از سوی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مبنی بر پرداخت بدهی بیمه ها طی هفته 

آینده به مراکز درمانی اعالم شد. 
در این جلسه محمد جواد کبیر، مدیرعامل سازمان 
بیمه سالمت ایران در سخنان خود بر تقویت رویکرد 
بین بخشی و برون بخشی در سازمان بیمه سالمت 
اشاره داشت و بر این موضوع تاکید کرد که باید، 
با گفتمان و روابط شفاف شرایطی را فراهم کنیم 

که از حداکثر ظرفیت های موجود استفاده کنیم.«
وی در ادامه سخنان خود به طرح تحول سالمت و 
نقش سازمان بیمه سالمت در این طرح ملی پرداخت 
و افزود: »این طرح با حمایت مقام معظم رهبری، 
دولت و مجلس اجرا شد که سازمان بیمه سالمت 
ایران تاکنون 80 درصد از هزینه های طرح تحول 
سالمت را با وجود محدودیت هایی که با آن روبرو 
بود تقبل کرده است و همواره خود را پاسخگوی 

نیازهای جامعه می داند.« 

برنامه محوری شرط موفقیت بیمه سالمت
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران در بخش 
دیگری از سخنان خود از اتمام و عملیاتی شدن 
برنامه راهبردی این سازمان گفت و توضیح داد: 
»بیمه سالمت زمانی می تواند از کارآمدی برخوردار 
شود که برنامه محور باشد. در واقع موفقیت هر نظام 
سالمت منوط به کارآمدی، اقتدار و تصمیم گیری 
درست سازمان های بیمه است. ما در این سازمان 
برنامه محوری را به عنوان شاکله اصلی می دانیم و 
اعتقادمان بر این است که اگر می خواهیم قضاوت 
درستی داشته باشیم باید نتیجه گیری قابل اندازه گیری 
ارائه دهیم.«  وی همچنین بر این موضوع تاکید کرد: 
»با توجه به شرایط اقتصادی، تحریم ها و مشکالتی 
که کشور با آن روبرو است، علی رغم محدودیت ها 
باید خروجی منابع را ارزیابی و به درستی از آن 
استفاده کنیم.«  کبیر در ادامه نسبت به انتقادات علیه 
بیمه سالمت ابراز نارضایتی کرد و گفت: » اینکه 
گفته می شود بیمه ها پاشنه آشیل سالمت هستند 
اصطالح ناثوابی است. سازمان بیمه سالمت، از 
زمان آغاز طرح تحول سالمت تابع سیاست ها و 
خط مشی مقام معظم رهبری بوده و تاکنون پاسخ 
منفی به درخواست های وزارت بهداشت نداده است.« 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران همچنین نبود 
رویکرد یکپارچه در نظام رفاه و بیمه ها را یکی از 
مشکالت عنوان کرد و افزود: » ما امروز باید به 
شدت تکلیف خود را روشن کنیم که با توجه به 
قرارگرفتن در دهه پیشرفت و عدالت می خواهیم 
در ایران 1404 چه تصویری داشته باشیم. ما باید 
استراتژی  هایی را تعیین کنیم که حمایت و حفاظت 
مالی از مردم در مقابل هزینه های فاجعه بار انجام 
شود. در صورتی که افراد از پوشش بیمه ای برخوردار 
نباشند حوزه سالمت می تواند آسیب جدی را به 
خانواده ها وارد کند.«  وی پیاده سازی برنامه عملیاتی 
در سطح استان ها را از دیگر سیاست های این سازمان 
عنوان کرد و گفت: »با توجه به رویکرد تدبیر و امید 

برنامه های خوبی برای تصمیم سازی داریم. شورای 
سالمت، شورای اداری و مجمع نمایندگان هر استان 
می توانند به شدت در عرصه تصمیم گیری موثر باشند.

همچنین شکل گیری کارگروه های بیمه با مشارکت 
بیمه سالمت و نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی 
نیز می توانند برای به تصویر کشیدن سیمای منابع 
سالمت در استان ها اثرگذار باشد. ما امروز تکلیف 
داریم که بتوانیم با کنترل هزینه ها از منابعی که در 
اختیار داریم صیانت کنیم.مجلس و دولت نیز انتظار 
دارند منابعی که در اختیار حوزه سالمت قرار گرفته 

درست هزینه شود.« 

طرح نظام سالمت 
یک پروژه بزرگ اجتماعی است

در ادامه این مراسم علی ربیعی، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فلسفه نظام رفاه 
بودجه نامحدود نیست، تاکید کرد: »با توجه به بودجه 
محدودی که در اختیار داریم باید رشد کنیم و در 
کنار این رشد محو فقر و کاهش نابرابری ها را نیز 
پیگیری کنیم. افرادی داریم که فرصت های نابرابر 
اجتماعی دارند. باید شرایطی را فراهم کنیم که آنها 
بتوانند زندگی شرافتمندانه و باکرامت داشته باشند و 
برخی از بودجه ما باید به این امر تخصیص یابد. البته 
امسال با شرایطی که داریم ممکن است بودجه کم 
شود.«  وی با اشاره به اینکه باید نظام رفاه را جامع 
ببینیم، گفت: »بخشی کردن هر کدام از این موارد 
اتالف منابع است. نباید نگاه بخشی داشته باشیم. 
دفاع از بیمار با خرید راهبردی، ایجاد سازگاری میان 
منابع و مصارف و ارتقای بهره وری را در نظام بیمه ای 
دنبال می کنیم.در بحث بیمه ها معتقدم وزارت رفاه 
و سازمان های بیمه گر به نوعی با خویشتنداری و با 
در نظر گرفتن مصلحت عمومی دولت، تمام تالش 
خود را برای موفقیت طرح تحول به کار گرفته اند. 
ما وظیفه داریم طوری رفتاری کنیم که دولت موفق 
شود. طرح نظام سالمت فقط طرح درمان نیست 
بلکه یک پروژه بزرگ اجتماعی است. بیمه ها باید 
این طرح را بیمه کنند که با سالمت جلو بروند.« 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پوشش بیمه 
تکمیلی افراد کم توان در جامعه خبر داد و گفت: 
»افرادی که در این بخش شناسایی می شوند، در 
طرح رفاه اجتماعی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار 
می گیرند.«  ربیعی به بدهی سازمان های بیمه گر اشاره 
کرد و افزود: »در طی دو سال گذشته عقب ماندگی ها 

جبران شده است و شاهد هماهنگی بین سازمان های 
بیمه گر و برگزاری جلسات شورای عالی بیمه هستیم.

همچنین طبق دستور رئیس جمهور به سازمان برنامه 
و بودجه، طی هفته آینده بخش دیگری از اعتبارات 
سازمان های بیمه گر تأمین و ما می توانیم بخش دیگری 
از بدهی های خود را به مراکز درمانی پرداخت کنیم.« 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
برای هر یک درصد رشد نیازمند بیش از 100 هزار 
میلیارد تومان درآمد هستیم، گفت: » در بخش رفاه، 
دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان در هر سال 
 هزینه می کند که از جمله آنها می توان به صرف 
44 هزار میلیارد تومان در بخش هدفمندی، 10 هزار 
میلیارد تومان در بخش بیمه سالمت و 16 هزار و 
500 میلیارد تومان در بخش درمان تامین اجتماعی 
اشاره کرد. در بخشهای مختلف از جمله بهزیستی، 
کمیته امداد و ... نیز بودجه هایی صرف رفاه می شود.«

ربیعی با بیان اینکه اگر می خواهیم کشور را به 
سعادت برسانیم نیازمند سیاست رفاهی منسجم 
سمت  به  که  است  »الزم  کرد:  تصریح  هستیم 
اثربخش  کردن هزینه ها حرکت کنیم در غیر این 
صورت سیاست رفاهی با شکست روبرو می شود.«  
وی ادامه داد: »اساس نظام رفاه، توانمند کردن 
افراد است. پیشگیری از مواردی که امنیت انسانی را 
تهدید می کند اساس برنامه های ماست. در پایین ترین 
سطح رفاه، بیمه غذا و بیمه درمان را داریم بنابراین 
در ساختار رفاهی ما درمان، غذا، شغل شایسته، 
مسکن، سوادآموزی و آموزش جزو اصول است. 
در واقع توانمندسازی افرادی که از فرصت های برابر 

برخوردار نیستند در اولویت ما است.«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحول در بخش 
رفاهی خبر داد و گفت: »دو هفته گذشته طرحی در 
کمیسیون اجتماعی دولت برای یکپارچه سازی نظام 
رفاه تصویب شد. براساس این طرح افرادی بیمه 
خواهند شد که برخی در الیه هایی پول نقد دریافت 
می کنند و به برخی دیگر وام اشتغال داده می شود 
ودر واقع این بسته ای کامل است که همانند طرح 
تحول نظام سالمت یک تحول در بخش رفاهی 

ایجاد خواهد کرد.« 
ربیعی در بخش پایانی سخنان خود از تشکیل 
چهار صندوق مسکن اجتماعی برای بازنشستگان 
تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری، کارگران در 
وزارت رفاه و برنامه آموزش از روستا تا شهر برای 
معلوالن و افرادی که دسترسی به فرصت های برابر 

ندارند با کمک سازمان فنی و حرفه ای خبر داد.

انتقاد از بنگاه داری بیمه ها
اجتماعی  امور  معاون  نمکی،  ادامه سعید  در 
کل  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  عمومی  و 
کشوراز بنگاه داری کردن بیمه ها ابراز نارضایتی کرد 
و گفت: »بیمه ها به جای اینکه هزینه ها را صرف 
امور زیرساختی و سالمت کنند منابع خود را در 
جاهای دیگر سرمایه گذاری می کنند. ما توصیه می کنیم 
که سازمان های بیمه گر این اقدامات را انجام ندهند 
چرا که آفت بزرگی برای بیمه ها محسوب می شود. 
در حال حاضر به شدت در حال برنامه ریزی در 
این خصوص هستیم که این رویه را تغییر دهیم.« 
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: 
» در کشور ما منابع بخش سالمت بسیار محدود 
است ولیکن با وجود این محدودیت ها، دولت تالش 
می کند تا زیرساخت های نظام سالمت را درست 
مدیریت کرده ، بدین ترتیب عملکردها با بهره وری 
همراه شود. در سال جاری سازمان بیمه سالمت ایران 
دچار یک تنش مالی عظیم شده بود که خوشبختانه 
با توجه به اورژانسی بودن موضوع و التهاب آن در 

حال حل شدن است.«
سعید نمکی تاکید کرد: » مهم ترین هدف در این 
سازمان کاهش هزینه ها و مدیریت منابع است که 
باید مورد بازنگری قرار گرفته و دقیق اجرا شود.«

معاون امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کل کشور بر توجه به پیشگیری تاکید 
کرد و گفت: »در سال های آتی ما در کشور با طوفانی 
از بیماری های غیرواگیر رو به رو خواهیم بود که مهار 
این بیماری ها در امرهزینه و در مشارکت های بین 
بخشی کامال متفاوت خواهد بود.تغییر شیوه زندگی 
مردم، تغذیه،ورزش و توانمندسازی سالمندان از 
برنامه های مهم و آتی است که تمامی دستگاه ها 
اعم از وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر پایه، 
بهزیستی باید وارد عمل شوند.«  در ادامه احمد 
میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به مشکالت بیمه  سالمت اشاره کرد 
و گفت: » یکی از اشکاالتی که وجود دارد این است 
که دستگاه ها به موقع حقوق بیمه ای خود را به بیمه 
سالمت واریز نمی کنند و مکانیزمی وجود ندارد که 
این پولها به صورت اتوماتیک از حقوق و دستمزد 
افراد کسر شود و به سازمان بیمه سالمت اختصاص 
یابد. البته اقداماتی در سازمان بیمه سالمت در حال 
انجام است تا منابع به موقع تخصیص یابد.«  وی 
ادامه داد: » هر چقدر پررنگ تر نشان دهیم که باید 
تفکیک بیمه ها از تولیت وزارت بهداشت حفظ 
شود، ولی هماهنگی های الزم با این دستگاه وجود 
داشته باشد موفق تر خواهیم بود که این راهکار 
با سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری مطابقت 
دارد.«  وی گام دوم در طرح تحول نظام سالمت 
را کنترل هزینه ها و تغییرات ساختاری عنوان کرد 
و افزود: » با توجه به وضعیت خاص اقتصادی که 
اکنون با آن مواجهیم و همچنین وضعیت خاصی 
که دستگاه ها دارند، باید به سمت تغییر ساختارها 
حرکت کنیم. هرچند همواره کمبود بودجه در همه 
دولت ها مطرح بوده اما آمارها می گوید اکنون وضعیت 

دولتی وضعیت خاصی است.«

گزارش

زالی: ما در دوره گذار 
علم طب هستیم

    محمدرضا متقی 

مراسم رونمایی از مجموعه 10 جلدی 
دایره المعارف مصور پزشکی در معاونت اسناد 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 
ایران برگزار شد. این جلسه رونمائی با تجلیل 
از مقام نویسنده این اثر، ولی اهلل محرابی، پدر 
جراحی اطفال ایران همراه شد. علیرضا زالی، 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره 
به مغفول ماندن تاریخ طب در ایران گفت: »ما 
امروز در دوره گذار مهم تاریخی در علم طب 
هستیم و تغییرات شگرفی در پزشکی در حال 
رخ دادن است. به صورتی که هر 3 ماه نیم 
محفوظات علمی امروزین ما متحول می شود 
و به همین دلیل یک میلیون وب پیج اینترنتی 
برای ارائه دست آورد های جدید پزشکی در 
جهان تاسیس شده است. حال در این دوره 
پیچیده شخصیت هایی که بتوانند واسط میان 
این گذار باشند بسیار ارزنده هستند و علم 
و اخالق ولی اهلل محرابی این جایگاه واال را 
برای ایشان به وجود آورده است.« وی پیرامون 
کتاب ادامه داد: »به علت تفرقی که در عرصه 
تاریخ پزشکی وجود دارد نگارش و ایجاد کتابی 
به این وسعت بسیار کار سختی است. حال 
استاد محرابی این کار بزرگ را انجام دادند و 
باید به ایشان تبریک گفت. البته همان طور 
که می دانید کتاب های تاریخی اصوال خشک 
هستند اما این دایره المعارف به علت مصور 
بودن بسیار جذاب و خواندنی شده است.« 
همچنین هوشنگ پورنگ، جراح اطفال، استاد 
دانشگاه تهران و شاگرد ولی اهلل محرابی به 
ایراد سخنرانی پرداخت. وی گفت: »من زمانی 
کتابی درباره پزشکی اطفال در جهان مطالعه 
می کردم. در این کتاب هزار صفحه ای حتی یک 
جا نام ایران ذکر نشده بود. البته وقتی کشور 
امارات متحده عربی را دیدم، نام دو پزشک 
ایرانی در میان چهار پزشکی که ذکر شده بود 
به نظرم آمد. اما آیا ما پزشکی اطفال نداشتیم؟ 
چندی قبل من مجموعه ایی جمع آوری کردم 
با عنوان تاریخ پزشکی اطفال در ایران و به 
انتشارات دانشگاه تهران سپردم. اما سه داور 
کتاب آن را رد کردند که استدالل یکی از آن 
ها جالب بود. اینکه مگر پزشک باید تاریخ 
بنویسد.« وی ادامه داد: »البته بعد نسخه ای از 
کتاب تاریخ پزشکی اطفال جهان را با نامه ای 
برایشان ارسال کردم و عمق ماجرا را نشان 
دادم، عاقبت کتاب نیز منتشر شد. اما اصل 
ماجرا آن است که بسیاری از متصدیان امر 
اهمیتی به پیشینه علمی ما نمی دهند. کار به 
جایی رسیده که برخی ابن سینا را حکیم عرب 
می نامند. اما استاد محرابی با این فعالیت ویژه 
راه  این  توانستند قدمی مهم در  علمی شان 
بردارند که بسیار ارزنده است.« در انتهای این 
جلسه، مراسم رونمائی این کتاب با حضور 
زالی، دعائی، محمدتقی نوربخش، مدیر عامل 
صندوق تامین اجتماعی و چندی دیگر از 

اساتید پزشکی برگزار شد. 

این چند روز پست جدیدی  اگرچه در 
وزیر  هاشمی،  اینستاگرام حسن  در صفحه 
همچنان  اما  نشده است  گذاشته  بهداشت 
کامنت های جدید زیر آخرین پست از سوی 
مردم گذاشته می شود که برخی از آن در ادامه 

آمده است.
amena_2015: سالم آقای دکتر برخی 
از پزشکان و پرستاران و کادر بیمارستان چرا 
اینقدر با رفتار تند و زننده با بیمار و همراهان 
برخورد می کنند؟ پاسخ نگرانی ها را نمی دهند 
و هیچ احساس مسئولیتی ندارند. لطفا رسیدگی 
بفرمایید ما جان عزیزانمان را به کسانی بسپاریم 
که مطمئن باشیم کوتاهی نخواهند کرد.البته 
پزشکان و پرستاران دلسوز نیز فراوانند که 

جای تقدیر دارند.
ali2233070 سالم جناب دکتر هاشمی من 
دانشجوی ارشد پرستاری هستم و از زحمات 
گرانقدر عالی بسیار سپاسگزارم شما با ایجاد 
طرح تحول نظام سالمت کمک بزرگی به ملت 
پرافتخار ایران کردید انشااهلل در پرتوی رحمت 
الهی قرار بگیرد و من در همه جا دعاگوی شما 

هستم با تشکر
سرتون  که  درسته  دکتر  آقای   :rezzziii
 خیلی شلوغه اما لطفا یه نظارتی بر کار سنجش 
وزارت خونه تون داشته باشید ببینید چه گندی 

زدن تو آزمون دستیاری پزشکی و دندانپزشکی.
از  خبر  جان،  دکتر   :shobeirmajdi
شاهکار سازمان سنجشت داری که چه بالیی 
سر آزمون رزیدنتی دندان پزشکی آورده!؟ اون 

از سهمیه ها که.... ! اینم از اعالم نتایج!

عضو  پزشکیان،  مسعود  اینستاگرام  در 
کمیسیون بهداشت مجلس، اگرچه  آخرین پست 
مربوط به جلسه برجام بود اما در آن کامنتی در 
حوزه سالمت نیز به چشم می خورد که در ادامه 

آمده است.
دکتر،یه  آقای  سالم   :masoudat08
کاری هم برای استخدام نیروهای رادیولوژی 
بکنید،االن 6 ساله در آذربایجان شرقی استخدام 
رادیولوژی نداریم،شما ببینید بیمارستان های 
استان اکثریت دارن با نیروهای طرحی بخش 
رادیولوژی رو مي چرخونند،مثال بیمارستان 
درصد  هشتاد  تقریبا  ببینید  رو  رضا  امام 
نیروهای رادیولوژی اونجا طرحی هستن،چرا 
با وجود نیاز اجازه استخدام نمیدن،خواهش 
می کنم شما پیگیری کنید ما نظام صنفی نداریم 
که از ما حمایت کنه از طرفی هم شما شخصیتی 
هستید که هر اظهار نظرتون تو حوزه  بهداشت 

تاثیرگذاره و گوش شنوا داره،خیلی ممنون.

آمــار

150/000/000/000
رئیس اورژانس کشور با اشاره به برنامه ریزی ها برای نوسازی اورژانس اظهار داشت: »150میلیارد تومان 
از اعتبارات طرح تحول سالمت برای نوسازی اورژانس کشور درنظر گرفته شده است و با این اعتبار 
قرار است، هزار و 600 آمبوالنس نو خریداری شود. از این تعداد 800 آمبوالنس آن امسال و بقیه تا دو 
سال آینده به مرور وارد ناوگان اورژانس کشور می شوند.« امین صابری نیا گفت: »حدود 1200 دستگاه 
از این آمبوالنس ها جایگزین آمبوالنس های فرسوده ای می شوند که عمر باالی هفت  سال دارند و از 
چرخه خدمت خارج می شوند و بقیه آنها برای توسعه و افزایش پایگاه های اورژانس کشور به کارگیری 
می شوند.« صابری نیا افزود: »اقدام مهم دیگری که برای اولین بار از امسال آغاز می شود، ایجاد پایگاه های 

اورژانس 115 در جاده های روستایی و جاده های منتهی به شهرهای کوچک زیر 50 هزار نفر است.«

1/000/000/000
مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، واردات دارویی کشور را در حدود 
یک میلیارد دالر و میزان صادرات را 180میلیون دالر اعالم کرد. مهدی پیرصالحی با بیان اینکه 
صنعت داروسازی ایران از لحاظ تیراژ تولید در بهترین شرایط خود قرار دارد، اظهار داشت: »صنعت 
داروسازی بیش از 97درصد داروهای کشور را تولید می کند و در تولید داروهای »بایوتک« جزو 
کشورهای پیشتاز است.« پیرصالحی با اعالم اینکه بازار دارویی ایران گنجایش تولید این مقدار 
دارو را ندارد، افزود: »شاید 4یا 5برابر نیاز کشور توان تولید داریم که این امر موجب رقابت منفی 
در داخل کشور می شود. بنابراین الزم است صنایع تمام تالش خود را در ارتقاء کیفیت و ورود به 

بازارهای خارجی انجام دهند.«

اینستانظر



 فاطمه انصاری

در دهه اخیر تحوالت زیادی در آموزش پزشکی 
کشور رخ داده است که نشان می دهد آموزش برای 
مسئوالن سالمت بسیار اهمیت دارد.ازجمله اقدامات 
آن ها نیز سند تحول آموزش پزشکی است که برای 
آن اهداف و خروجی هایی را در نظر گرفته اند. از 
محورهای مطرح شده در این سند می توان به آموزش 
پاسخگو و عدالت محور اشاره کرد. بر اساس این 
محور، آموزش را به گونه ای تعریف کرده اند تا بتوانند 
باتربیت نیروهای سالمت به نیازهای جامعه پاسخ 
بگویند و این مسئله دور از انتظار نیست. آموزش 
نیروهای سالمت باید بر اساس نیاز جامعه باشد 
اما باید توجه داشت که آیا راه کارهایی که برای 
رسیدن به این اهداف در نظر گرفته می شود صحیح 
است. آیا با چنین برنامه ریزی هایی می توان وضعیت 
آموزش پزشکی را ارتقا داد و بهبود بخشید؟! سپید 
در گفتگو با حبیب اهلل پیروی عضو هیئت علمی 
دانشگاهعلوم پزشکی شهید بهشتی به بررسی این 

موضوع می پردازد.

عدالت محوری و آموزش پاسخگو در یک 
محور هستند

حبیب اهلل پیروی در خصوص عدالت محوری، 
تعریف آن را هم در اساس و هم در محتوا می داند 
و می گوید: »عدالت در اساس به معنای پذیرش 
دانشجو، دستیار و در سطح دانشگاه هاست که با 
توجه به سطح نمراتی که داوطلبان به دست می آورند 
و نسبت به سطح دانشگاه های کشور می توان گفت 

آن را در کشور مشاهده کرده ایم.«
وی معتقد است که عدالت محوری در محتوا 
هنوز رخ نداده است و می گوید: » عدالت در محتوا 
باید بر اساس نیازهای کشور باشد. ما باید در مورد 
مسائل اطالعات داشته باشیم و آن ها را ارزیابی کنیم. 
سپس برنامه ریزی کنیم. متأسفانه هنوز در کشور ما 
این مسئله رخ نداده است و ما اطالعات مناسبی 
در این حوزه نداریم یا حداقل تحقیقات صورت 

گرفته مرتبط نبوده است.« 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی در خصوص آموزش پاسخگو می گوید: 
»برای اینکه آموزش پاسخگو باشد ابتدا باید درباره 
نیازهای جامعه آگاهی های الزم را داشته باشیم و این 
اطالعات به عنوان دانسته های پایه برای برنامه ریزی ها 
هستند.باید چالش های موجود را شناسایی کنیم و در 
این مورد تحقیق کنیم. اینکه درمان و روش آن چه 
باشد بر اساس نیازهای اصلی است. درحالی که هنوز 

این اتفاق در کشور ما رخ نداده است.«
حبیب اهلل پیروی آموزش پاسخگو و عدالت 
محوری را در یک راستا می داند و می گوید: » آموزش 
پاسخگو به همان عدالت محوری بازمی گردد.هردو 
به یک معنا و در یک راستا هستند.منظور از پاسخگو، 
پاسخگویی به نیازهای جامعه است و نیازهای جامعه 
چیست؟همان چالش هایی که باید شناسایی کنیم. 
منابع آموزشی مطالبی را مطرح کردند که در بعضی 
بیماری ها توجه کمتری شده است و نیاز جامعه را 

برطرف نمی کند و یا عکس آن نیز اتفاق افتاده است.«
آگاهی به نیاز جامعه و برنامه ریزی

 برای آن
پیروی در خصوص تأثیر این طرح در آموزش 
می گوید: »این طرح به طور مستقیم با آموزش کاری 
ندارد  و به نظر من مقداری بی دقتی نیز می تواند این 
طرح را ضد آموزش کند و انگیزه ها را به سمت 
کار بیشتر و درآمد بیشتر ببرد.« پیروی معتقد است  
که تنها درصورتی که با افزایش میزان مراجعات، 
میزان محتوای آموزشی افزایش یابد؛ این طرح به 

آموزش کمک کرده است.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی برای تحقق آموزش پاسخگو و عدالت 
محور، برنامه ریزی جامع پزشکی در سراسر کشور 
را الزم می داند.همچنین به برنامه ریزی های وزارت 
بهداشت اشاره می کند و می گوید: »طرح هایی که 
وزارت بهداشت نوشته است هدف هستند. اینکه 
برنامه ریزی کنیم و با آن پیش برویم خیلی خوب 
است. اما زمان این گونه تفکر نیست.بهتر است که 
این برنامه ها را عملیاتی کنیم. اینکه از چه شروع 

کنیم و چگونه برسیم.« 
وی در این خصوص افزود: »در این مرحله است 
که باید چالش های راه را شناخته باشیم و بر اساس 
آن حرکت را تنظیم کنیم تا به آن جایگاه برسیم.این 
طرح های نوشته شده به گونه ای فقط هدف هستند.
البته باید یادآور شوم که خوب است که این مسائل 

را مطرح کردند و ما باید بر همین اساس برنامه 
عملیاتی بنویسیم. برنامه عملیاتی هم به این سادگی 
نیست و باید بر اساس اطالعاتی پایه و قوی باشد.«
یکی از مواردی که عضو هیئت علمی به آن 
»ما  است:  بورد تخصصی  آزمون  اشاره می کند 
تصمیم داشتیم تا این آزمون را شش ماه دیرتر 
برگزار کنیم اما اجازه آن را ندادند.زیرابه نیروهای 
متخصص نیاز دارند. و به همین خاطر است که 
می گویم ما اطالعات درستی از نیازهایمان نداریم.
اینکه چه تعداد نیروی متخصص در شهرستان ها 
احتیاج داریم. این همه دانشگاه داریم و مشغول به 
تربیت این همه نیرو هستیم.چه می شود وقتی این 

مقدار زیاد هزینه را صرف تربیت نیرو می کنیم 
و درحالی که فردا به این مقدار نیرو نیاز نباشد.«

طرحی جامع برای کل جامعه پزشکی 
از  آگاهی  به ضرورت  پیروی  حبیب اهلل 
»اولین  می گوید:  و  می کند  اشاره  اطالعات پایه 
مسئله این است که باید بر اطالعات پایه کار شود.
این مسائل به هم مرتبط است.متأسفانه نمی توانیم 
درحالی که وضعیت اقتصادی درست نیست، نیازهای 
دانشجو را پیش بینی کنیم. یکی از مسائل مهمی که 
با آن روبرو هستیم این است که بدانیم به چه تعداد 
متخصص با چه شاخصی نیاز داریم. این ها باید 
برای ما مشخص شده باشد و تحقیقات باید روی 

آن انجام بشود.«
 وی راهکار دیگر برای تحقق این هدف را 
مبنی بر اطالعات پایه دانست و ادامه داد: »دومین 
مورد این است که باید تحقیقاتی انجام بشود مبنی 
بر اینکه ما در هر منطقه کشور از چه بیماری رنج 
می بریم میزان سرطان در کشور چقدر است. و 
این مسئله خیلی زمان بر است تا ما بتوانیم این 
اطالعات پایه را به دست بیاوریم. زمانی که توانستیم 
این اطالعات پایه را به دست بیاوریم می توانیم پایه 
و اساس یک آموزش صحیح یا درمان را بریزیم 
و به نظر من اگر این اطالعات پایه نباشند تمام 

برنامه ها می لنگند.«
پیروی چالش اجرای برنامه ها را این گونه بیان 
می کند: »اینکه برنامه ها یک مقداری به جلو می روند 
و سپس رها می شوند، این است که نه تحلیل درستی 
از نیازها وجود داشته است و نه اجرای درستی 
در پی آن انجام شده است.« وی به اجرای طرح 
کارانه اشاره می کند و ادامه می دهد: » طرح تحول 
سالمت وارد و کارانه مطرح شد.چون مطالعات 
ما در مورد آن کافی نبود و در این زمینه تحقیق 
آسیب شناسی خیلی دقیق انجام ندادیم. مشکالتی 
که در آن بود تشدید شد.اختالف پزشک ها در طرح 
جدید به مراتب خیلی بیشتر از طرح قبلی شده است 
و اختالف میان کارکنان خیلی بیشتر از قبل شده 
است. این در حالی است که این طرح برای مردم 
بسیار کارآمد و مفید بود و طرح بسیار خوبی است.«
طراحی  خصوص  در  هیئت علمی  عضو 
برنامه ریزی های کشور به نقش مهم رشته های 
دیگر اشاره می کند و می گوید: »این طرح را هفت 
نفر طراحی کرده اند و سپس آن را به معاونین نشان 
داده اند. این اشکال دارد زیرا این هفت نفر فقط 
پزشک بوده اند. درحالی که در طرح های جامع باید 
از متخصصین رشته های مختلف استفاده کرد.باید 
از متخصصین علوم اجتماعی استفاده شود یا 
حتی متخصصین سیاسی. همه این برنامه ها خوب 
هستند ولی راه رسیدن به این قله ها چیست. این 
هدف، طراح ها و برنامه ریزانی نیاز دارد که نیاز 
جامعه را بدانند و جامعه را به خوبی بشناسند، با 
مسائل جامعه سروکار داشته باشند.جامعه شناس 
باشند اقتصاددان باشند و از جاهای مختلفی هم 

آمده باشند.«
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نظام پرستاری

به  نامه ای  طی  پرستاری  نظام  سازمان 
شورای عالی بیمه با تأکید بر اجرای قانون 
برای  پرستاری،  گذاری خدمات  تعرفه 
بررسی کارشناسی روش اجرای این قانون 
و اصالح نظام پرداخت در حوزه سالمت 

اعالم آمادگی کرد.
بخشی از متن نامه احمد نجاتیان، قائم مقام 
رئیس کل سازمان نظام پرستاری به دکتر 
احمد میدری، دبیر شورای عالی بیمه و 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 

تاریخ 94/6/16 به شرح زیر است:
در این نامه آمده است آنچه از دیدگاه 
سازمان در این مقطع قابل گفت وگو و 
اجرای  روش های  تعیین  است،  مذاکره 
گذاری  تعرفه  لزوم  اثبات  نه  و  قانون 
نمونه های  آوردن  و  پرستاری  خدمات 

خارجی آن است.
محترم  وزیر  پیشنهاد  با  مبنا  همین  بر   
آماده  پرستاری  نظام  سازمان  بهداشت، 
شناسایی  برای  آن  آزمایشی  اجرای 
مشکالت و تدوین دستورالعمل کشوری 

است.
در بخش دیگری از این نامه اشاره شده 
که عالوه بر قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری و تعدیل کارانه ها، در بندهای 
سالمت  نظام  کلی  سیاست های   6-9
ماده  38  مقام معظم رهبری و  ابالغی 
برنامه پنجم توسعه، دولت و شورای عالی 
بیمه  موظف به تعیین تعرفه خدمات و 
به طورکلی هستند  مراقبت های سالمت 
خدمات  که  می فرمایید  اذعان  حتمًا  و 
پرستاری حداقل بیش از نیمی از خدمات 
تشکیل  را  سالمت  نظام  در  ارائه شده 

می دهد. 
نیز  پرستاری  نظام  سازمان  همچنین 
پـرداخـت  نــظـام  اسـت  مــعـتـقـد 
و  بدترین   Fee For Service
نظام  در  پرداخت  روش  ناکارآمدترین 
تمامی  مادامی که  ولی  است  سالمت 
از  اعم  کشور  سالمت  نظام  خدمات 
خدمات پزشکی و غیره بر مبنای »پرداخت 
برای هر خدمت« است برشمردن معایب 
پرستاری  برای خدمات  فقط  این طرح 
جای سؤال دارد. به گزارش روابط عمومی 
پرستاری  نظام  سازمان  پرستاری،  نظام 
اعالم می کند چنانچه اراده ای در آن شورا 
جهت اجرای بند )ز( ماده 38 قانون برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
دولت  هیئت  آیین نامه  به  عمل  و  ایران 
مصوب 93/1/28 جهت تغییر نظام خرید 
گروه بندی  شیوه  به  سالمت  خدمات 
مرتبط با تشخیص )DRG( برای تمامی 
)تکلیفی  دارد  وجود  سالمت  خدمات 
قانونی که قرار بود تا پایان سال 94 در کل 
کشور مورداجرا قرار گیرد(، ما آماده ایم  با  
تمام توان  کارشناسی و با همراهی مسئولین 
محترم در اجرای این قانون همکاری کنیم. 
در همین راستا روز گذشته احمد میدری 
وزیر  معاون  و  بیمه  عالی  شورای  دبیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بیان 
اینکه قانون تعرفه گذاری چندی پیش در 
شورا بررسی شده بود اما تعرفه خدمات 
پرستاری هنوز ابالغ نشده،  تصریح کرد: »  
در جلسه ای هم که به این منظور در مجلس 
با حضور وزیر بهداشت و نمایندگان نظام 
پرستاری برگزار شد، دکتر هاشمی اعالم 
داشت که اگر دو کشور در سطح دنیا پیدا 
شد که خدمات پرستاری در آن ها دارای 
تعرفه باشد و بر اساس k محاسبه شود، ما 
نیز این کار را انجام می دهیم.« وی با اشاره 
به اینکه وزارت بهداشت اعالم کرده که 
در بحث تعرفه های پرستاری هیچ تجربه 
جهانی را نمی توان سراغ گرفت، افزود: 
»تأکید ما بر این است ببینیم دنیا در این میان 
چه کرده است که و ما نیز همان تجربیات 

موفق را پیگیری کنیم.«

 مشهد معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد 
اسالمی از موافقت اصولی با تأسیس دانشکده 
آزاد  دانشگاه  در  دندانپزشکی  بین المللی 
اسالمی واحد مشهد خبر داد . سید علی 
ابطحی گفت: »خوشبختانه در راستای فعال 
نمودن مجتمع بین المللی گل بهار واحد مشهد 
علوم  حوزه  دانشجویان  آموزش  در  نیز 
با  وی  شد.«  منعقد  تفاهم خوبی  پزشکی 
اشاره به نگرانی مسئولین از کمبود شهریه 
در حوزه علوم پزشکی دانشگاه خاطرنشان 
کرد: »واحدهای پزشکی دانشگاه از سال 
گذشته به دلیل پایین بودن شهریه رشته های 
پزشکی با کسری اعتبار مواجه شده اند که 
امیدواریم بتوانیم در سال جدید وضعیت 
بهتری نسبت به گذشته فراهم کنیم.« معاون 
علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی بابیان 
اینکه بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه 
آزاد اسالمی، دانشگاه موظف شده شهریه 
از  کمتر  درصد   40 را  پزشکی  علوم 
شهریه های پردیس بین الملل دانشگاه های 
دولتی دریافت نماید، افزود: »در حال حاضر 
تعهدات الزم برای اجرای این مصوبه نیز 
اینکه کارشناسی  بابیان  وجود دارد.« وی 
پرستاری از رشته های موردنیاز کشور است، 
تصریح کرد: »امیدواریم با هماهنگی وزارت 
بهداشت عالوه بر رشته کارشناسی پرستاری 
نیز  در حیطه کارشناسی ارشد و دکتری 
در شهرستان های واجد شرایط این رشته ها 

را راه اندازی کنیم.«

آموزش  سنجش  مرکز  رئیس  تهران:   
دستیاری  آزمون  نتایج  اعالم  از  پزشکی 
پور  محمدحسین  خبرداد.  دندان پزشکی 
کاظمی بابیان اینکه 1246 نفر در آزمون 
کردند،  شرکت  دندان پزشکی  دستیاری 
افزود: »به طورکلی 556 نفر مجاز به انتخاب 
رشته شدند و بر اساس نتیجه نهایی بالغ بر 
پذیرفته شدند.«  آزمون  این  در  نفر   370
وی در مورد شیوه اعالم نتایج نهایی این 
آزمون اظهار کرد: »نتایج آزمون از طریق 
سایت سازمان سنجش آموزش پزشکی 
اعالم   www.sanjeshp.ir نشانی  به 

شد.«

 کاشان: مدیر امور مالی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان گفت: »مطالبات این دانشگاه 
از سازمان های بیمه ای از مرز 500 میلیارد 
ریال گذشت.« سید محمد بهشتی بابیان 
سازمان های  از  دانشگاه  مطالبات  اینکه 
بیمه ای در سال 93 ،160 میلیارد ریال و 
در سال جاری 350 میلیارد ریال است، 
اجتماعی  تأمین  »سازمان  کرد:  تصریح 
بیشترین بدهی را به دانشگاه داشته و از 
تاکنون  گذشته  سال  دی ماه 
را  دانشگاه  ارسالی  صورت حساب های 
پرداخت نکرده است.« وی نیز در خصوص 
و  پزشکان  حق الزحمه  و  پرداخت ها 
کارکنان گفت: »این دانشگاه حق الزحمه 
آنان را در سال گذشته تسویه کرده و تمام 
توان و تالش خود را از ابتدای سال جاری 
به کار گرفته بود تا حق الزحمه پزشکان 
و کارکنان مراکز درمانی و اضافه کار سایر 
واحدهای تابعه را در فواصل زمانی کوتاه 
این  اجرای  متأسفانه  که  نماید  پرداخت 
مطالبات  پرداخت  عدم  دلیل  به  فرایند 
توسط سازمان های بیمه ای با تأخیر مواجه 

شده است.«

 قزوین: سربازرس اداره کل بازرسی 
استان قزوین، مرکز آموزشی - درمانی 
قدس را به منظور ارزیابی روند اجرای 
طرح تحول نظام سالمت،  بازدید کرد. 
فریبرز شهرکی، در پایان این بازدید اظهار 
کرد: »با توجه به معیارهای طرح تحول 
کردن  متحول  برای  سالمت،  نظام 
ساختارهای فیزیکی و ساختمانی، اقدامات 
شده  انجام  مرکز  این  در  خوبی 
است.«شهرکی در پاسخ به این پرسش که 
بازرسی از مرکز آموزشی - درمانی قدس 
انجام شد، گفت:  اهدافی  مبنای چه  بر 
سطح  سنجش  کار  اینکه  از  »هدف 

رضایتمندی مردم می باشد.«

دانشگـاه

معاونت برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی از ارائه خدمات تاتو دریکی از آرایشگاه های تهران 
با دستگاه لیزر که درنهایت منجر به آسیب دیدن مهره های یک زن جوان شد، خبر داد.

حجت اهلل مقیمی در توضیح این خبر به سپید گفت:» چند روز گذشته یک زن  به یکی از کالنتری های 
شهر تهران مراجعه کرده و از آرایشگری که خدمات تاتو ارائه می کرده، شکایت می کند. این زن در 
اظهارات خود به پلیس گفته آرایشگر مذکور با این ادعا که در آرایشگاه خود خدمات تاتو با لیزر را 
پیشرفته تر و بهتر ازآنچه در کلینیک های زیبایی با حضور متخصصان پوست ارائه می شود، انجام 
می دهد و حتی دستگاه لیزری که از طریق آن تاتو انجام می شود،  ازآنچه در این مراکز وجود دارد 
پیشرفته تر است.«  وی ادامه داد: »متأسفانه انجام لیزر روی پوست این خانم باعث شده امواج لیزر از 
پوست عبور کند و به ناحیه عضالت و مهره های کمر او برخورد کند و او مجبور شد در بیمارستان بستری 

شود.« مقیمی همچنین افزود: »در پی استعالم نیروی انتظامی، ما در نامه ای اعالم کردیم، ازآنجاکه 
ارائه کننده این خدمت پزشکی، غیرپزشک است، آرایشگر مذکور مرتکب تخلف شده است. البته به 
دلیل اینکه ارائه کننده این خدمات پزشک نبوده، سازمان نظام پزشکی نمی تواند این تخلف را پیگیری 

کند و تحقیق در این حوزه به عهده نیروی انتظامی است.«
 وی عنوان کرد: »زمانی که  نیروی انتظامی با ارسال نامه ای از آرایشگر مذکور خواسته بود که برای 
ارائه توضیحات به پلیس مراجعه کند،  آرایشگاه تخلیه شده و  تمام وسایل و تجهیزات جمع شده 
بود و هم اکنون آدرس دیگری از این فرد دردست نیست.«  مقیمی بابیان اینکه زمانی که فردی برای 
دریافت خدمات پزشکی به فردی که پزشک نیست مراجعه می کند، باید انتظار وقوع چنین اتفاقاتی 
را هم داشته باشد، اظهار کرد: »این بیمار دچار ضایعه استخوانی شده  اما هیچ نشانی از ارائه کننده این 
خدمت دردست نیست.« وی با اشاره به اینکه مسئول نظارت و بررسی آرایشگاه ها معاونت بهداشت 
دانشگاه های علوم پزشکی است و سازمان نظام پزشکی فاقد بازرسی محیطی است،  عنوان کرد: 
»سازمان نظام پزشکی اگر با شکایت مردم از افراد غیرپزشک مواجه شود ، فرد را به معاونت انتظامی 
دادگاه عمومی معرفی می کند، اما اگر با شکایت علیه یک پزشک مواجه شویم، او را به معاونت انتظامی 

سازمان نظام پزشکی معرفی می کنیم. شکل دیگری از نظارت، نظارت محیطی و سرکشی به واحدهای 
ارائه کننده خدمت است که ما مجوز انجام آن را نداریم. حتی نیرو و امکانات الزم برای این نوع بازرسی 
در اختیار نداریم.« به گفته معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی متاسفانه افراد زیادی هستند 
که به آرایشگاه ها و سالن های ورزشی مراجعه می کنند و بعد از آسیب دیدگی برای شکایت از این 
مراکز به سازمان نظام پزشکی می آیند اما ما مرجع رسیدگی به شکایات علیه پزشکان هستیم. بنابراین 
اگر فردی در آرایشگاه یا ورزشگاه خدمات پزشکی دریافت کند و به ما مراجعه کند ما نمی توانیم 
شکایت او را پیگیری کنیم و مسئولیت نظارت بر این مراکز به عهده معاونت بهداشت دانشگاه های 
علوم پزشکی است. دانشگاه های علوم پزشکی حق پلمب مراکز غیرمجازی که ارائه خدمت می کنند  
دارند.  دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران، مشهد و اصفهان بسیار قوی عمل می کنند و به خوبی 
بر خدمات این مراکز نظارت دارند.« وی در پایان از مردم خواست درصورتی که با حضور پزشک در 
مراکزی به غیراز مراکز درمانی مواجه شدند یا آرایشگاهی را  مشاهده کردند که به ارائه خدمات پزشکی 
مشغول است، می توانند با شماره 84130 تماس حاصل کنند و این موارد را به معاونت نظارت سازمان 

نظام پزشکی اطالع دهند.«

گفت و گو
عفونت استخوانی،  سوغات تاتو

 در آرایشگاه

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت از برگزاری نخستین گردهمایی مدیران شرکت های 
دانش بنیان در حوزه سالمت خبر داد و گفت: »بیش از 4 هزار نفر درمجموع شرکت های دانش بنیان 
حوزه سالمت مشغول به کار هستند.« رضا ملک زاده در نشست خبری که به منظور گردهمایی 
مدیرعامالن شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت برگزار شد، اظهار کرد: »تا شهریور امسال در 
حدود 1700 شرکت توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت های دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، واجد شرایط دانش بنیان در دودسته دانش بنیان صنعتی، تولیدی 
و نوپا شناخته شده اند.« وی افزود: »443 شرکت، شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت هستند و 4 

شرکت صنعتی، 122 شرکت دانش بنیان تولیدی و 316 شرکت نوپا وجود دارند.«
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ادامه داد: »استان های تهران، اصفهان و البرز به ترتیب با 
190، 53 و 21 شرکت باالترین تعداد را در میان استان ها دارند و همچنین در حدود 250 شرکت در 
حوزه سالمت تقاضای خود را برای ارزیابی به سامانه تشخیص صالحیت دانش بنیان ارسال کرده اند 
و در انتظار بررسی و ارزیابی هستند. همچنین 122 شرکت در زمینه فناوری زیستی، 62 شرکت 
در زمینه تجهیزات پزشکی، 29 شرکت در زمینه دارویی هستند که تقاضای خود را برای ارزیابی به 
سامانه تشخیص صالحیت ارسال کرده اند.« وی در مورد اطالعات مالی شرکت های دانش بنیان بیان 
کرد: »جمع گردش مالی کل 443 شرکت در حدود 2 هزار و 200 میلیارد دالر است که 95 درصد آن 

مربوط به 10 شرکت برتر این حوزه است.«
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه سهم کل بازار دارویی کشور به تنهایی 10 هزار میلیارد تومان 
است، افزود: »بازار تجهیزات پزشکی تا 1/7 میلیارد دالر یعنی حدود5/8هزار میلیارد تومان است، 
این در حالی بوده که گردش مالی شرکت های دانش بنیان دارویی و تجهیزات پزشکی 2/1 هزار میلیارد 

تومان است که سهم حدود 40 درصدی بازار را شامل می شود.«
ملک زاده در مورد فعالیت های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در حمایت از 
شرکت های دانش بنیان گفت: » درمجموع شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت، 4434 نفر مشغول 

به کار هستند که 1303 نفر آن ها با 30 درصد سهم کل نفرات، مربوط به 10 شرکت با باالترین اشتغال 
هستند. از سوی دیگر همکاری نزدیک با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در زمینه اقتصادی 
از کارگزار تخصصی ارزیابی شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت ازجمله اقدامات حمایتی از 
شرکت های دانش بنیان است.« وی افزود: »حمایت ویژه از مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی 
در حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر همچنین برگزاری دوره های آموزشی در زمینه آموزش 
و کمک به شرکت ها در تبدیل ایده به محصول و حرکت به سمت تجاری سازی ایده ها و نمونه 

آزمایشگاه های تولیدی از حمایت های انجام گرفته از شرکت های دانش بنیان شده است.«
وی به انعقاد تفاهم نامه با سازمان غذا و دارو با هدف تشکیل کار گروه مشترک به منظور بررسی و 
حل مشکالت فناوران و شرکت های دانش بنیان در زمینه کسب مجوز و استانداردها اشاره کرد و 
گفت: »همکاری نزدیک با صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه ارزیابی و تسریع فرایند دریافت 

حمایت های مورد نیاز شرکت های دانش بنیان انجام می گیرد.«
ملک زاده ادامه داد: »ایجاد بسترهای الزم برای معرفی و دسترسی شرکت های دانش بنیان حوزه 
سالمت به بازارهای بین المللی و صادرات محصوالت موردتوجه قرار دارد و طراحی بسته های 
حمایتی در زمینه کسب مجوزها و استانداردهای بین المللی باهدف صادرات محصوالت دانش بنیان 
انجام می گیرد.« معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از برگزاری اولین گردهمایی مدیران 
شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت باهدف تسریع در طراحی و پیاده سازی راه کارهای حمایت 
از شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت خبرداد و گفت: »در این گردهمایی که هفته آینده برگزار 
می شود از مدیران عامل و روسای  هیئت مدیره شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت به همراه مدیران 

شرکت های مستقر در مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی دعوت شده است.«
وی بابیان اینکه تولیدات دارویی و برخی از اقالم پزشکی به ویژه ظروف یک بارمصرف در باالترین 
سطح کیفیت هستند، اظهار کرد: »بسیاری از محصوالت ما به کشورهای اروپایی صادر می شود و بنا 

داریم بازار عظیم سالمت را در اختیار تولیدکننده های داخلی قرار دهیم.«

برگزاری نخستین گردهمایی مدیران شرکت های دانش بنیان در حوزه سالمتگــزارش

نظام پرستاری خواستار 
اصالح نظام پرداخت در 

حوزه سالمت شد

گفت وگویی درباره سند تحول آموزش پزشکی کشور با عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

بهداش�ت  وزارت  ک�ه  طرح های�ی 
هس�تند. ه�دف  اس�ت  نوش�ته 

 اینک�ه برنامه ری�زی کنی�م و با آن پیش 
بروی�م خیل�ی خوب اس�ت. ام�ا زمان 
اس�ت  نیس�ت.بهتر  تفک�ر  این گون�ه 
ک�ه ای�ن برنامه ه�ا را عملیات�ی کنیم. 
از چ�ه ش�روع کنی�م و چگونه برس�یم

حبیب ا... پیروی
عضوهیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

جای خالی  برنامه عملیاتی 
در سند  تحول آموزش



 محمد رضا شانه ساز 
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران

از  یکی  همواره  نادرست  آمارهای  ارایه 
شرایط  صحیح  تحلیل  در  جدی  آفت های 
جامعه  هر  آینده  اهداف  انتخاب  و  موجود 
و  بوده  ارشد  سیاستگذاران  و  مدیران  توسط 
می تواند سبب اتالف منابع و انتخاب نابجای 
عرصه های  در  برنامه ای  و  کاری  اولویت های 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی گردد. 
برخورداری از آمارهای صحیح و قابل اعتماد به 
حدی مهم است که می توان یکی از مهم ترین 
موفقیت هر مجموعه  یا عدم  موفقیت  عوامل 
را مرهون ضریب اطمینان بیشتر در خصوص 

صحت این اطالعات دانست.
مسئولین  از  بعضی  که  اخیرا شاهد هستیم 
دلسوز، تحت تاثیر جریان هایی با اهداف خاص، 
آمار متفاوتی پیرامون سهم بخش خصوصی و 
ارایه  کشور  دارویی  اقتصاد  در  غیرخصوصی 
کارشناسی  مباحث  از  صرف نظر  می نمایند. 
تنها  این مقوله و  موافق و مخالف در اطراف 
بیشتر  آگاهی  از  برخورداری  امکان  لحاظ  به 
با  باید عنوان کرد که  دست اندرکاران محترم، 
استفاده از اطالعات مندرج در آمارنامه دارویی 
سال 1393 سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت 
و درمان کشور، به عنوان آخرین و مستندترین 
مرجع آمار دارویی کشور، هلدینگهای دارویی 
غیرخصوصی اعم از بخش دولتی و عمومی، 
31درصد  از گردش مالی دارو را به خود اختصاص 
داده و 69درصد  متعلق به بخش خصوصی است 
لذا آمار حدود 70درصد  اعالمی توسط مسئولین 
محترم و رسانه ملی، نشریات و فضای مجازی 
پیرامون سهم غیرخصوصی از بازار دارویی کشور 
در فاصله 180 درجه ای با واقعیت آماری موجود 

کشور است.)تصویر یک(
یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص این 
آمار، سهم بخش های خصوصی و غیرخصوصی 
از سبد تولید و واردات دارو در کشور است. 
آمارها بیانگر این است که عالقه بخش خصوصی 
عمدتا در عرصه واردات دارو، تبلور یافته است. 
آزادی عمل بیشتر در عرصه قیمت گذاری دارو 
یکی از عوامل اصلی جذب سرمایه گذاری بخش 
چراکه  است.  واردات  حوزه  در  خصوصی 

مبتنی  وارداتی،  داروهای  قیمت گذاری  فرایند 
ارایه  براساس  و  واردکنندگان  برخود اظهاری 
فاکتور دریافتی از طرف کمپانی )یا واسطه( های 
تولید  داروهای  مورد  در  لیکن  است  خارجی 
داخل، به لحاظ دسترسی وزارت بهداشت، درمان 
دخیل  عوامل  جزئیات  به  پزشکی  آموزش  و 
در تولید، مالک تعیین قیمت، هزینه تمام شده 
است، به دیگر عبارت در خصوص تولیدکنندگان 
خارجی، به دلیل عدم دسترسی به عوامل هزینه ای 
دخیل در تولید، فرض بر صحت اظهار شرکت 
)یا واسطه( خارجی بوده، لیکن وجود اطالعات 
دقیق در شرکت های تولید داخل امکان دریافت 

هرگونه قیمت اضافه را منتفی می نماید.

عالوه بر این هزینه سرمایه گذاری باال در 
تولید دارو، امکان مارکتینگ و بازاریابی بیشتر در 
فروش داروهای خارجی )زیرا هزینه بازاریابی 
در قیمت تمام شده داروهای وارداتی لحاظ 
گردیده است بر حالی که در دارو های تولید 
داخل هزینه ای از این بابت پیش بینی نمی گردد(، 
مشکالت عمومی موجود بر سر راه تولید در 
با فعالیت های بازرگانی، و باور غلط  مقایسه 
بهتر بودن اجناس وارداتی بر مقایسه با تولید 
دارو  واردات  جذابیت  دالیل  اهم  از  وطنی 
بخش  برای  داخل،  در  دارو  تولید  مقابل  در 

خصوصی است.
توجه به رشد 10 برابری تعداد شرکت های 

وارداتی طی 14 سال گذشته، گواه بر جذابیت 
حوزه واردات دارو در مقایسه با حوزه تولید 
است. در ابتدای دهه هشتاد 15 شرکت فعال 
واردات دارویی در کشور مشغول به کار بودند، 
هم اکنون این تعداد به باالی 170 شرکت افزایش 
تعداد  به توضیح است که  یافته است و الزم 
شرکت های تولیدی از 65 شرکت به 115 واحد 
تولیدی افزایش یافته است که 80 مورد آن فعال 
جذابیت  این  اثبات  برای  دیگر  دلیل  هستند. 
بررسی 5 شرکت پرفروش رده بندی گردش مالی 
شرکت های دارویی ظرف 3 سال گذشته است زیرا 
برای اولین بار نام 3 شرکت وارداتی در رده های 
اول و دوم و پنجم، خودنمایی نموده و فقط در 
رده های سوم و چهارم نام بزرگ ترین شرکت های 

تولیدی دارو قرار گرفته است.)تصویر دو( 
پس باید بپذیریم که اولویت اصلی در حوزه 
صنعت دارویی کشور برطرف کردن موانع خود 
ساخته بر سر راه توسعه صنعت دارو و بین المللی 
شدن آن است نه تکرار شعار خصوصی سازی 
صنعت دارو. صنعتی که با پشتوانه 3 دهه دانش 
از نظر فنی و تکنولوژی  امروز  ملی و بومی، 
فاصله ای معنادار با کشور های منطقه پیدا کرده 
است و انگشت حیرت بر دهان متخصصین آگاه 
این حوزه در کشورهای منطقه نشانده است، 
روند خصوصی سازی را سال هاست که با سرعتی 

منطقی آغاز نموده است.
غیرمنطقی  موانع  اگر  اینکه  سخن  خالصه 
بخش  شود،  برداشته  دارو  مشروع  سودآوری 
عرصه  این  در  بیشتر  رغبتی  با  خصوصی 
سوابق  کمااینکه  نمود.  خواهد  سرمایه گذاری 
قبلی نشان می دهد در خصوص واردات دارو این 
امر تحقق یافته است و سهم بخش خصوصی در 
این عرصه چند ده برابر بخش دولتی گردیده است. 
نبود جاذبه های اقتصادی در حوزه تولید، مانع 
اصلی سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده وگرنه 
موانع اداری و سیاستگذاری در این تولید دارو، 
مشترکا دامن گیر بخش خصوصی و غیرخصوصی 
بوده است و حذف این موانع و وضع مقررات 
حمایتی از تولید دارو، ضرورت اجتناب ناپذیر 
جهت بین المللی شدن صنعت دارویی کشور و 
افزایش صادرات این کاالی ارزشمند و تحقق 
منویات مقام معظم رهبری و اصل 44 قانون 

اساسی در ادامه کارخواهد بود. 
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صنعت تولید

نظــارت

درمان  حوزه  پیشرفته،  کشور های  در 
وابستگی زیادی به تجهیزات و ملزومات 
پزشکی پیدا کرده است و این وابستگی 
در حال گسترش است. به همین دلیل در 
تمام دنیا سرمایه گذاری و نوآوری در این 
حوزه موضوعی جدید و جدی محسوب 
ملزومات  و  تجهیزات  مدیرکل  می شود. 
پزشکی سازمان غذا و دارو، با بیان این 
مطلب اظهار داشت: »ایران نیز نمی تواند از این 
قاعده مستثنی باشد.« حسین صفوی همچنین 
ادامه داد: »ضمن اینکه وابستگی بودجه ای 
کشور به حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی 
ما را مجاب می کند که روز به روز این 
حوزه را توسعه بدهیم، لذا به دلیل افزایش 
سرمایه گذاری و تامین نیازهای داخلی و 
همچنین درآمد زایی،  سرمایه گذاری این 
حوزه اهمیت پیدا می کند.« صفوی با اشاره 
به اینکه بر اساس سیاست های اساسی کشور 
باید برای درآمدهای نفتی جایگزین مطمئن 
در نظر گرفته شود، تصریح کرد: »با توجه 
به بازده سرمایه گذاری بسیار باالیی که در 
بخش فناوری های جدید وجود دارد یکی 
از بهترین جایگزین ها در این زمینه همین 
تجهیزات و ملزومات پزشکی است. بنابراین 
به سود کشور است که برای جلوگیری از 
هدر رفت منابع و کاهش ارزبری تولیدات 
تجهیزات پزشکی را توسعه دهد.« این مقام 
مسئول در بخش دیگری از سخنانش با تاکید 
بر اینکه در صورت برنامه ریزی هدفمند و 
منسجم در این موضوع درآمد زایی خوبی 
نصیب کشور خواهد شد به بررسی ارزش 
ارزی بازار حوزه متبوع خود نیز پرداخت 
و عنوان کرد: »حوزه تجهیزات پزشکی در 
سه سال گذشته، به طور متوسط در هر سال 
800 میلیون دالر واردات داشته است که 
اگر بخواهیم تولیدات داخلی را هم در این 
بازار لحاظ کنیم، من حیث المجموع یک 
میلیارد و 200 میلیون دالر ارزش این بازار 
محاسبه خواهد گردید.« وی در پایان خاطر 
نشان کرد: »حوزه تجهیزات پزشکی هنوز هم 
نیازمند برداشتن گام های موثرتر از قبل است 
تا بتواند ضمن تامین منابع مورد نیاز داخلی 

در سطح صادرات نیز موفق ظاهر شود.«

معاون اداره کل نظارت بر فراورده های 
غذای و آشامیدنی سازمان غذا و دارو 
در  شرکت ها  کم فروشی  با  برخورد 
از وظایف  را  فراورده های غذایی  ارائه 
سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از 

مصرف کننده دانست. 
سهیل اسکندری در خصوص چگونگی 
عرضه  در  که  شرکت هایی  با  برخورد 
از  کاستن  با  مصرف کننده  به  محصول 
وزن، حجم و مقدار فراورده های نهایی 
کم فروشی می کنند، گفت: »اگر چه این 
می شود  محسوب  آشکار  تخلفی  عمل 
مطلع  آن  از  کسی  که  نیست  چیزی  و 
نباشد، اما براساس آنچه قانون بر عهده 
سازمان غذا و دارو نهاده است پاسخگوی 
مسائل مربوط به حوزه بهداشت و سالمت 
محصول هستیم.« وی با پذیرفتن اینکه در 
برخی موارد این کم فروشی ها در سطح 
»سازمان  گفت:  می شود،  رویت  عرضه 
تعزیرات و همچنین سازمان حمایت از 
قوانین،  و  نظر ضوابط  از  مصرف کننده 
و  هستند  امور  این  به  رسیدگی  متولی 
طبیعی است که مجازات در نظر گرفته 
شده بر اساس نظر مراجع قضایی متناسب 

با تخلف واقع شده خواهد بود.« 

و  واحدهای  در  دارو  جمع آوری   
فروشگاه های غیرمجاز جنوب خوزستان: 
مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشکده 
علوم پزشکی آبادان از جمع آوری دارو در 
واحدها و فروشگاه های غیرمجاز محدوده 
زیرپوشش این دانشکده خبر داد. جمشید 
مریدی اظهار کرد: »در بازدید به عمل آمده 
از یک عطاری و یک باب مغازه پوشاک 
زنانه بیش از 75 قلم داروی قاچاق و بدون 
وی  شد.«  بهداشت کشف  وزارت  مجوز 
اضافه کرد: »واحدهای متخلف یاد شده با 
به  آبادان،  اماکن  توجه به حضور مسئول 
صورت موقت تا ارجاع پرونده به دادسرا 
و رسیدگی به این موضوع، پلمب شدند.« 
جز  به  اینکه  به  توجه  »با  افزود:  مریدی 
داروخانه ها هیچ فروشگاهی حق ندارد دارو 
عرضه کند، لذا از تمام واحدهای غیرمجاز 
درخواست شده که هرچه سریع تر نسبت 
به جمع آوری داروهای خود اقدام کنند.« 
وی در پایان خاطرنشان کرد: »در صورت 
مشاهده تخلف، توسط تیم بازرسی و از 
پلمب  به  نسبت  قضایی  مراجع  طریق 

واحدهای متخلف اقدام می شود.«

یک  و  پزشکی  لوازم  فروشگاه  یک   
طی  شدند:  پلمب  فروشی  مکمل 
شهرستان  در  آمده  عمل  به  بازرسی های 
داروی  قابل توجهی  مقدار  سرپل ذهاب 
غیر مجاز توسط اکیپ واحد بازرسی ویژه 
قاچاق کاالی سالمت محور  با  مبارزه  و 
معاونت غذا و دارو کرمانشاه کشف و ضبط 
شد. کارشناس واحد بازرسی ویژه معاونت 
این  »طی  گفت:  کرمانشاه  دارو  و  غذا 
بازرسی ها حدود 10 لیتر اتانول، 35 ویال 
لیدوکائین 50 میلی لیتر و مقدار قابل توجهی 
دارو و وسایل مصرفی پزشکی غیر مجاز 
لوازم پزشکی کشف و  از یک فروشگاه 
ضبط شد.« فرشاد رشیدی افزود: »در ادامه 
نیز  ذهاب  سرپل  شهرستان  بازرسی های 
بدنسازی،  مکمل  پودرهای  مقداری 
آمپول های هورمونی غیرمجاز و تقلبی از 
یک فروشگاه مکمل فروشی کشف و ضبط 
پلمب  به  منجر  مورد  دو  هر  در  که  شد 

واحدهای مذکور گردید.«

 پلمب یک باب مغازه كاالي پزشکي 
دیگر در فسا: یک باب مغازه کاالي پزشکي 
دیگر در فسا پملب شد. در راستای امنیت 
و سالمت داروها و اقالم بهداشتی و تشدید 
بازرسی از مراکز فروش غیر مجاز دارو، 
فسا  در  پزشکی  کاالی  مغازه  باب  یک 
پلمب شد. در این بازرسی که شب گذشته 
صورت گرفت تعداد یک باب مغازه کاالي 
پزشکي متخلف به دلیل فروش داروهاي 
غیر مجاز و مخدر پلمب و پرونده وی 
برای انجام سایر مراحل قانوني به مراجع 

قضایي ارسال شد.

 ضرورت نوسازی تجهیزات فرسوده 
سیستم نظارتی: رئیس مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشت با اشاره به فرسوده 
گفت:  نظارتی،  سیستم  تجهیزات  بودن 
»افزایش توان بازرسی های وزارت بهداشت 
در دستور کار است.« خسرو صادق نیت 
توان  افزایش  ابزارهای  از  »یکی  افزود: 
بخش  توان  از  بهره گیری  بازرسی، 
خصوصی است که با همراهی اصناف و 
به مراکز مواد غذایی  اولیه  اطالع رسانی 
انجام می شود.« وی افزود: »در این طرح 
هدایت قوانین و اصول در ارائه مواد غذایی 
و  می گیرد  اصناف صورت  همکاری  با 
بازرسان  توسط  سیستم  این  بر  نظارت 
به  انجام خواهد شد.«  بهداشت  وزارت 
گزارش فارس، رئیس مرکز سالمت محیط 
سیستم  تجهیزات  بودن  فرسوده  کار،  و 
بیان  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  نظارتی 
این  آب  بر  نظارت  بخش  »در  داشت: 
از  یکی  که  دارد  وجود  ها  فرسودگی  
برنامه های جدی سیستم نظارتی نوسازی 
دانشگاه های  در  ویژه  به  تجهیزات  این 

علوم پزشکی قطب کشور است.«

اخبـار

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تولید داروی هپاتیت 
C  و توزیع آن، از هفته آینده در داروخانه های سراسر کشور خبر داد.

رضا ملک زاده در نشست خبری که به منظور برگزاری اولین گردهمایی مدیران شرکت های 
دانش بنیان حوزه سالمت برگزار شد، گفت: »داروی هپاتیت C، 8 ماه پیش در دنیا تولید شد 

و محققان ما با تالش خود توانستند به تولید داخلی این دارو دست یابند.«
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این دارو در ایران تولید شده، افزود: »توزیع آن نیز 

از هفته آینده در داروخانه های سراسر کشور انجام می شود.«
 C معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با اشاره به اینکه قیمت هر قرص هپاتیت
هزار دالر در آمریکا است، گفت: »این در حالی است که توزیع هر قرص در ایران با قیمت 

10 دالر انجام خواهد گرفت.«
ملک زاده ادامه داد: »پیش از این در دنیا درمان بیماری هپاتیت C امکان پذیر نبود، ولی 

این مسئله در دنیا و ایران محقق شده و به زودی درمان آن نیز و تهیه داروها توسط دفترچه 
بیمه امکان پذیر است.«

وی با بیان اینکه نام داروی هپاتیت C . SOSBUVIR است، گفت: »کیفیت داروی 
تولید شده در ایران با نوع خارجی برابری می کند و خودم نیز همیشه از داروهای ایرانی 

استفاده کرده و آن را نیز برای بقیه توصیه می کنم.«
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، افزود: »در حال حاضر با داروهایی که داریم 
 C را درمان کنیم و می توان گفت در آینده امکان ریشه کنی هپاتیت C می توانیم هپاتیت

در کشور وجود دارد.«
ملک زاده با اشاره به اینکه ماده اولیه تولید داروی هپاتیت C وارداتی است، بیان داشت: »در 
ایران 90درصد مواد اولیه داروها وارداتی بوده و این موضوع در آمریکا نیز 60 درصد است.«
C بصورت ترکیبی داریم که در  ادامه داد: »دو تولید دیگر دارو در مورد هپاتیت  وی 

مرحله آزمایشی است و انشااله پس از مراحل خاص وارد بازار خواهد شد.«
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با اشاره به اینکه دوره درمان هپاتیتC سه ماه 

است، گفت: »بیماران روزانه باید یک قرص را مصرف کنند تا به موفقیت در درمان دست یابند.«
ملک زاده در رابطه ما موضوع حالل در تولید داروها گفت: »همه داروهایی که در ایران 

تولید می شود بحث حالل را در آنها رعایت می کنیم و مشکلی در این زمینه نداریم.«
از دانش جدید سرچشمه می گیرد و  دنیا  فناوری ها در  افزود: »همه  ادامه  ملک زاده در 
نمی توان فناوری داشت ولی از علم بهره مند نبود. 50 درصد انرژی ما صرف دانش و علم 
و بقیه صرف فناوری است بخشی از فناوری ما نیز مربوط به دانش بوده که در جهان در 

حال انجام است.«
دالر  میلیارد   3 دنیا  »در  کرد:  خاطرنشان  بهداشت،  وزیر  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
سرمایه گذاری شد تا داروی هپاتیتC کشف شود و ما در ایران آن را کپی و تولید می کنیم 
خودمان  که  بوده  این  ما  هدف  ولی  شده،  استفاده  جهان  دانش  همه  از  گفت  می توان  و 

مولکول های خاص را شناسایی کنیم و آن را به مرحله تولید برسانیم.«
ملک زاده در پایان گفت: »تولید مولکول هزینه باالیی دارد و حتی دولت آمریکا به تنهایی 

قادر به انجام آن نیست و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری آن را همراهی می کنند.«

توزیع داروی هپاتیتC داخلی از هفته آینده گزارش

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه راه اندازی سالمتکده  طب سنتی راهکاری برای 
تقویت و گسترش استفاده از آن است، تاکید کرد: »راه اندازی سالمت کده ها با عنوان بیمارستان های طب 
سنتی که تحت نظارت بخش طب سنتی وزارت بهداشت باشد، می تواند منجر به خدمات رسانی بیماران 

با راهکارهای طب سنتی و افزایش بهره بری آن در جامعه شود.«
حسن اکبری با بیان اینکه به گفته سازمان بهداشت جهانی 80 درصد جامعه بشری به طب نوین دسترسی 
ندارند، گفت: »در حال حاضر در ایران به دلیل وجود 10 هزار خانه  بهداشت و راه اندازی و گسترش بیش 
از پیش آن در مناطق محروم و دورافتاده، میزان دسترسی به طب نوین نسبت به دیگر کشورهای جهان به 

وضعیت مطلوب رسیده است.«
وی اضافه کرد: »با توجه به لزوم امکانات بهداشتی و درمانی در تمامی مناطق، اما پایه گذاری استفاده درمانی 
از گنجینه طب سنتی و فرمایشات درمانی اسالمی می تواند در بسیاری از درمان ها موثر باشد. همچنین 
طب نوین دارای هزینه های گران قیمت در این حوزه است و یک دهم بودجه ساالنه کشور را به خود 

اختصاص می دهد.«
این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: »عوارض دارویی و درمانی طب نوین از 

دیگر موضوعاتی است که سازمان بهداشت جهانی با توجه به آن، تقویت و توسعه طب سنتی هر کشور 
را الزامی می داند. چراکه داروهای گیاهی حتی اگر بتواند کمترین تاثیر درمانی را داشته باشد، عوارضی را 
برای بیمار به دنبال ندارد. در حال حاضر کشور ما شاهد افزایش طب چینی است که قابل مقایسه با طب 

ایرانی-اسالمی نیست.«
اکبری با اشاره به اینکه توسعه دانشکده های طب سنتی، تقویت اساتید موجود و تربیت استادهایی از 
نسل جدید می تواند در انحصاری ماندن طب سنتی را جبران کند، خاطرنشان کرد: »برگزاری دوره های 
کوتاه مدت به صورت کارگاه های علمی، همایش ها و کنگره های طب سنتی و مزاج شناسی برای تمامی 
پزشکان فارغ التحصیل می تواند منجر به افزایش آگاهی پزشکان از نحوه استفاده از این طب و تغییر دیدگاه 
مخالفان آن شود.« به گزارش ایسنا این پژوهشگر طب سنتی در پایان یادآور شد: »افزایش شمار مبتالیان 
ام اس، دیابت، فشار خون و بیماران قلبی از معضالت جامعه امروز هستند که طب سنتی دارای تجربه 
درمانی این بیماران است. بنابراین راه اندازی سالمتکده ها با عنوان بیمارستان های طب سنتی که تحت 
نظارت بخش طب سنتی وزارت بهداشت باشد، می تواند موجب خدمات رسانی به بیماران با راهکارهای 

طب سنتی شود.«

طب سنتی
ضرورت راه اندازی سالمتکده های طب سنتی در کشور

تجهیزات پزشکی 
جایگزینی مطمئن برای 

درآمدهای نفتی است

کم فروشی در فراورده ها 
تخلفی آشکار است

به کاروان دارویی نشانـی اشتبـاه ندهیم
نقدی بر اعالم آمار نادرست 70 درصدی سهم بخش غیرخصوصی از بازار دارویی کشور
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از نگاه دیگر

دکتر سید محمود طباطبایی 
استاد جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی   
1344-1351: تحصیل طب عمومی در دانشگاه 

تبریز
1353-135۷: دستیاری جراحی اعصاب در مرکز 

پزشکی شهدا
135۸ تا 13۸2: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی

پست های اجرایی
1( معلمی در شمیران از سال 1343 تا 1344

2( رئیس درمانگاه هالل احمر آستارا از سال 1351 
تا 1353

3( رئیس بخش جراحی اعصاب بیمارستان شهدا 
از سال 1359 تا 13۸2

4( مدیر گروه جراحی اعصاب دانشگاه از سال 
1365 تا 13۷۸

از  5( معاون آموزشی بیمارستان شهدای تجریش 
سال 136۸ تا13۷۰

از  6( دبیر هیئت ممتحنه رشته جراحی اعصاب  
سال 136۸ تا 13۷۷

۷( رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 
از سال 13۷۰ تا 13۷6 شهید بهشتی 

۸( معاون آموزشی و پژوهشی بنیاد بیماری های 
خاص از سال 13۷۸ تا13۸2

9( عضو کمیسیون 5 نفره هیئت امنای مرکز از سال 
13۷۰ تا 13۷6

1۰( عضو شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی  تا سال 13۷6

11( دبیر هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی از سال 13۷۰ تا 13۷6 

12( رئیس ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی از سال 13۷۰ تا 13۷6

13( دادیار دادگاه های نظام پزشکی
هیئت  آموزشی  علمی  کمیسیون  عضو   )14

بازرسی شورای عالی انقالب فرهنگی
علمی  مدارک  ارزشیابی  کمیسیون  15( عضو 

فارغ التحصیالن جراحی اعصاب خارج از کشور
16( کار شناس پزشکی سازمان پزشکی قانونی 

کشور
1۷( عضو هیئت مؤسس و هیئت امنای مؤسسه 

آموزش عالی شهید عراقی
1۸( رئیس هیئت مدیره مؤسسه آموزش عالی 

شهید عراقی
19( مدیر مسئول فصلنامه پژوهشی پژوهنده

2۰( مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بیمارستان 
مهراد

21( عضو هیئت امنای پژوهشکده علوم  شناختی 
ایران

22( رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن 
 )IOF( استئوپروز ایران

23( عضو تمام وقت هیئت مؤسس مرکز تحقیقات 
استریوتاکسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

24( عضو هیئت امنای مجمع خیرین سالمت 
استان سمنان

25( رئیس هیئت امنای مجمع خیرین سالمت 
شهرستان گرمسار

26( عضو هیئت امنای مؤسسه آموزش عالی 
ادیبان شهرستان گرمسار

2۷( مشاور وزیر بهداشت در امر سالمت
2۸( دبیر ممیزی توسعه علوم پزشکی معاونت 

علمی و فنّاوری ریاست جمهوری
پزشکی  علوم  فرهنگستان  پیوسته  عضو   )29

جمهوری اسالمی ایران
3۰( عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان 

سمنان
31( دبیر کمیته ارزشیابی هیئت ممتحنه جراحی 

اعصاب
32( عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی 

سمنان
تحقیقات  شبکه  پژوهشی  شورای  عضو   )33

استئوپروز کشور
34( عضو شعبه یک هیئت عالی انتظامی سازمان 

نظام پزشکی
35( رئیس هیئت امنای بیمارستان فرهیختگان

36( مشاور وزیر بهداشت در امر بیمارستان های 
خصوصی

تحقیقات  مرکز  پژوهشی  شورای  عضو   )3۷
استئوپروز

3۸( عضو شورای راهبردی سالمت تهران
 39( عضو شورای اخالق، فرهنگ و میراث 

پزشکی سازمان نظام پزشکی
در  بخش خصوصی  نقش  کمیته  رئیس   )4۰

سالمت
41( رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی 

1393
اجتماعی و  امور  توسعه  معاونت  42( مشاور 

عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 در امور آموزش پزشکی و حوزه 
سالمت 

سوابق عضویت در انجمن های پزشکی داخلی و 
خارجی

1( عضو انجمن بین المللی جراحان اعصاب
2( عضو انجمن خاورمیانه ای جراحان اعصاب

3(عضو و دبیر انجمن جراحان اعصاب ایران 
4( عضو انجمن بین المللی جراحان اعصاب قاعده 

جمجمه
5( عضو انجمن جراحان اعصاب مکتب دندی- 

آمریکا

من متولد روستای قاطول از توابع شهرستان 
گرمسار هستم. پدرم از سادات محل بود و به نوعی 
بزرگ خانواده و مورد احترام مردم روستا بود. 
به همین دلیل ما عالوه بر اینکه خودمان ۸ فرزند 
بودیم، خانه پر رفت وآمد و شلوغی هم داشتیم و 
همیشه ده پانزده نفری  سر سفره ما بودند. زندگی 
کاماًل روستایی و گرمی داشتیم و با بچه های عمو و 
عمه مثل یک کلونی زندگی می کردیم. من کالس 
اول ابتدایی را با یک سال تأخیر شروع کردم، چون 
شناسنامه مستقلی نداشتم و شناسنامه برادر بزرگ ترم 
را که قبل از من به دنیا آمده بود و در نوزادی فوت 
کرده بود به من داده بودند. به همین دلیل من دو 
اسم دارم: مرا احمد صدا می زنند ولی شناسنامه به 
نام   همان برادرم محمود است. وقتی به سن مدرسه 
رسیدم، با توجه به شرایط آن زمان که در روستای 
ما مدرسه وجود نداشت و باید سه کیلومتر پیاده 
می رفتیم تا به مدرسه برسیم، پدرم گفت که این 
بچه هنوز ضعیف است و توان این راه را ندارد و 
من یک سال در خانه ماندم. کالس اول به واسطه 
معلمی که داشتم برای من مقطع ماندگاری در 
زندگی ام شد. مرد بزرگواری که تا امروز الگوی 
قابل احترام من است و هنوز با هم مراوده داریم 

و من احترام بسیار زیادی برای ایشان قائلم...
دوره ابتدایی من با حال و هوای خوشی گذشت. 
به دلیل مسافت زیاد خانه تا مدرسه من اجازه 
رفت وآمد به تنهایی را نداشتم و وقتی کالسمان 
تعطیل می شد، باید چند ساعتی در مدرسه می ماندم 
تا زنگ برادر بزرگم هم بخورد و باهم برگردیم. تا 
جایی که به یاد دارم خیلی زود خواندن و نوشتن 
را یاد گرفتم و همیشه مورد تشویق معلم کالس 
اولم بودم. باوجوداینکه بچه شیطان و بازیگوشی 
بودم ولی خیلی درس را دوست داشتم و همیشه 
با عشق و ولع درس می خواندم. وقتی از مدرسه 
و  راه طوالنی   باوجوداینکه  به خانه می رسیدم، 
خسته کننده بود، ولی به محض اینکه می رسیدم 
حتی کفش هایم را در نمی آوردم، روی فرش ورودی 
ایوان خانه دمر می افتادم و مشق هایم را می نوشتم. 
بعد که کارهای مدرسه تمام می شد، لباس هایم را 
عوض می کردم و نهار می خوردم. سال بعد در یک 
روستای نزدیک تر، مدرسه باز شد ولی بازهم این 
رفت وآمد ها خیلی سخت بود. باید در تاریکی صبح 
و سرمای زمستان راه می افتادیم، ولی من آن قدر 
درس خواندن را دوست داشتم که همین راه هم 

برایم لذت بخش بود.
 پدر و مادرتان تشویق یا نظارتی در درس 

خواندن شما داشتند؟
پدرم که مدام مشغول کارهای زراعت بود و 
مادرم آن قدر مشغله داشت که واقعاً زمان رسیدگی 
به درس های ما را نداشت. هرچند همیشه می گفت 
که درس بخوانید و درس خواندن ما را دوست 
داشت، ولی بیشترین مسئولیت درسی ما به عهده 
خواهر و برادر بزرگ ترم بود. یادم هست کالس 
اول  که  بودم 9 را برعکس می نوشتم. خواهر بزرگم 
یک روز کامل نشست باالی سر من و آن قدر با 
من تمرین کرد و کلنجار رفت تا توانستم 9 را 

درست بنویسم...
آن زمان بنا به اقتضای شرایط زندگی، بچه ها 
موظف بودند در کنار درس خواندن، کار هم بکنند. 
چه در خانه و چه در مزرعه باید کمک می کردند 
و من تنها بچه ای بودم که همیشه از کار فراری 
بودم و مدام سرم توی کتاب بود. با عشق عجیبی 
درس می خواندم. یادم هست  زمان  ما برای تعطیالت 
عید، تکالیف وحشتناکی می دادند؛ یک رونویسی 
فروردین  اول  از  قبل  من  بود.   کامل  و سنگین 
تکالیف تمام 13 روز را می نوشتم و پاک نویس 
می کردم و مرتب می گذاشتم کنار. یک سال که 
تمام تکالیفم را پاک نویس کردم و تمام شد، یکی 
از بچه ها خیلی اتفاقی روی دفترم آب ریخت. 
به شدت گریه می کردم و هرچه مادرم می گفت 
که اشکالی ندارد، این صفحه را بکن و دوباره 
بنویس، من قبول نمی کردم تا مجبور شدند شبانه 
برای من یک دفتر دیگر بگیرند. آن شب تا صبح 
نخوابیدم و از اول تمام رونویسی را زیر نور یک 
چراغ کوچک تکرار کردم، تا خیالم  راحت  شد. 
نکته دیگری که از آن مقطع همیشه در ذهنم مانده 
صدای قرآن خواندن برادر بزرگم بود. تا جایی که 
به یاد دارم، هر روز صبح من به صدای قرآن و 

نمازخواندن برادرم بیدار می شدم.
 وقتی از شما می پرسیدند دوست دارید 
فکر  شغلی  چه  به  شوید  چه  کاره  آینده  در 
می کردید؟ شما هم مثل خیلی از بچه ها می گفتید 

پزشکی؟
در محیطی که من زندگی می کردم و درس 
اجتماعی  و  اقتصادی  می خواندم، چون شرایط 
محل خیلی ضعیف و محدود بود، کسی جرئت 
نمی کرد به پزشکی فکر کند. از مجموع بچه های 
کالس اول ابتدایی فقط دو نفر بودیم که به دیپلم 
رسیدیم و بقیه به دلیل شرایط بد اقتصادی مجبور 
به ترک تحصیل  شدند. از مجموع شهر گرمسار 
فقط 36 نفر بودیم که به دیپلم رسیدیم و خیلی 
این جسارت و فکر بین بچه ها نبود. برای خودم 

هم عجیب بود، ولی من تنها کسی بودم که خیلی 
به پزشکی فکر می کردم. از وقتی  که به یاد دارم 
عاشق پزشکی بودم و از تمام بچه های هم دوره من 
در آن زمان، فقط من وارد پزشکی شدم. من بچه پر 
شروشوری بودم ولی پدرم به شدت به رفت وآمد ها 
و رفتارهای ما حساس بود. من همیشه معتقدم که 
هر خانواده ای باید روش تربیتی خودش را داشته 
باید در یک چهارچوب  باشد و تربیت بچه ها 

مشخص باشد.
 فکر می کنید دلیل این عالقه و به قول 

خودتان جسارت چه چیزی بود؟
نه در خانواده ما پزشکی وجود داشت، نه حتی 
در روستایی که بزرگ شدم و نه حتی کسی من را 
تشویق می کرد. وقتی اآلن خودم را تحلیل می کنم، 
فکر می کنم چند عامل در این عالقه و اشتیاق 
سهیم بودند. شاید اولین عامل نیاز شدید منطقه 
به پزشک بود. در روستاهای اطراف ما فقط یک 
پزشک یار در روستای کردوان بود که اگر کسی 
در اطراف واقعاً نیاز به درمان پیدا می کرد، باید 
با اسب می رفت و این پزشک یار را می آورد. من 
خودم چند باری رفتم دنبال ایشان و یادم هست 
تمام راه با چه ذوق و عشقی کیف طبابتش را دست 
می گرفتم و حمل می کردم وبعد با چه عشقی این 
گوشی را نگاه می کردم. باالی سرش می ایستادم 
و با چه دقتی به دستانش نگاه می کردم و منتظر 
یک فرصت می ماندم تا بتوانم یواشکی به گوشی 

معاینه دست بزنم.
عامل بعدی عالقه ذاتی خودم به پزشکی و 
عالقه زیادم به درس بود. دبیرستان که رفتم دیگر 
مطمئن بودم که پزشک می شوم. پرستیژ اجتماعی 
این رشته برایم جذاب بود و از طرفی اسرار بدن و 
کارکرد اعضای بدن برایم همیشه اغواکننده بود. من 
هیچ وقت از جسد نمی ترسیدم و تازه برایم جالب 
بود که ببینم آدم وقتی می میرد چه شکلی می شود 
و چه تغییراتی می کند. درهمان مقطع دبیرستان 
یک بارشنیدم که گفتند یک کارگر معدن بر اثر 
ضربه  مغزی فوت کرده است. کنجکاو شدم که 
ببینم این ضربه  مغزی چه تأثیری روی ظاهر مرده 
دارد. مسئول غسالخانه اجازه ورود به من نداد. من 
رفتم  گوشه ای پنهان شدم تا بعد از تعطیلی  همه 
بروند. وقتی تنها شدم با نور کبریت رفتم باالی 
سر جسد تا ببینم چه شکلی شده است. عالقه 
عجیبی داشتم. این کنجکاوی کودکانه در من وجود 
داشت. خاطره دیگری هم دارم که هنوز خواهرم 
تعریف می کند. سال آخر دبیرستان بودم. نشسته 
بودم  درحیاط  خانه و طبق معمول داشتم درس 
می خواندم که خواهر کوچکم گفت چرا این قدر 
درس می خوانی و خودت را خسته می کنی. به 
خواهرم گفتم ببین حیف این دست ها نیست که 
نسخه ننویسد. بعد ازاین همه  سال هنوز خواهرم 

این خاطره را تعریف می کند.
 اقتضای زندگی در روستا این است که 
همه باهم کار کنند. شما هم کمک می کردید یا 

فقط درس می خواندید؟
تمام بچه ها موظف بودند کار کنند و من هم 
در کار کشاورزی به پدرم کمک می کردم. تا زمانی 
که دیپلم بگیرم کشاورزی می کردم. حتی سالی که 
کنکور داشتم، به طور مستقل کشت کرده بودم. 
این طوری نبود که بچه ها فقط درس بخوانند. همه 
باید کار می کردند و البته من گاهی غر می زدم که 
درس دارم و باید درس بخوانم؛ ولی کار کردن 
ضروری بود و ما اصاًل نه جرئت نداشتیم و نه 
به خودمان اجازه می دادیم که از حرف و دستور 
پدر سرپیچی کنیم. تمام بچه های خانواده درس 
خواندند؛ ولی من عطش عجیبی به درس داشتم.
بعد ها برای دبیرستان رفتم گرمسار. زمانی که 
دیپلم گرفتم پدرم مریض شدند و اوضاع مالی ما 
به هم  ریخت ولی بازهم مانع درس خواندن من 
نشد. حمایت های دایی ام کمک بسیار مؤثری در 
آن مقطع بود. سال اولی که در کنکور پزشکی 
شرکت کردم قبول نشدم. طبیعی بود که ما از 
شهر کوچکی مثل گرمسار توان رقابت با بچه های 
تهران را نداشتیم و سواد وبنیه علمی آن ها از ما 
قوی تر بود. ما حتی دبیرریاضیات نداشتیم. ولی 
این قبول نشدن هم مانع من نشد. اگر هدف مقدس 
و مشخصی در زندگی داشته باشید، عدم موفقیت 
شکست نیست. وسیله ای می شود برای پیشرفت 
و عاملی برای تالش بیشتر. باید شکست ها را 
پله ترقی کرد و از آن ها باال رفت؛ نه اینکه اجازه 
پیام من  تمام  پیشرفت شما شوند.  مانع  بدهید 
به جوان ها همین است که از شکست ها نترسید.   
همان سال رشته دیگری قبول شدم ولی به عشق 
پزشکی ثبت نام نکردم. باید   همان سال می رفتم 
خدمت نظام و چاره ای نداشتم. سپاه دانش نرفتم 
و رفتم ارتش و چه دوران سختی را گذراندیم. 
در امتحان ارتش رشته مخابرات ممتاز شدم و 
در تهران ماندم و همین فرصتی شد تا در   همان 
دوران سربازی عصر ها می رفتم مدرسه هدف و 
برای کنکور درس می خواندم. چون برادر بزرگم 
کارمند بهداری تبریز شده بود، در امتحان دانشکده 
پزشکی تبریز شرکت کردم و پذیرفته شدم. هفت 

سالی که در تبریز ماندم و دوره پزشکی عمومی ام 
را گذراندم، دوران طالیی زندگی ام بود. من واقعًا 
از مردم تبریز تالش و پشتکار و سخت کوشی را 
یاد گرفتم. مردم آذربایجان مردمان بسیار شریف 
و استوار و پرتالشی هستند. من  درس های زیادی 
از آن ها یاد گرفتم و البته زبان ترکی را هم به طور 

کامل یاد گرفتم..
مردم تبریز از زمان انقالب مشروطه نقش زیادی 
در تاریخ داشتند و همیشه با شجاعت و قدرت در 
راه اهدافشان جان فشانی کردند. من واقعاً تبریزی ها 
را دوست داشتم و از آن ها خیلی چیز ها یاد گرفتم. 
 دوران دانشگاه هم  درس خوان بودید و 

همچنان عاشق پزشکی بودید؟ 
سالی که قبول شدم به دلیل مریضی پدرم و 
اوضاع آشفته مالی، پرداخت شهریه 15۰۰ تومانی 
دانشگاه برایم واقعاً مشکل بود که دایی ام این هزینه 
را پرداخت. در دانشکده پزشکی قانونی وجود 
داشت که هر دانشجویی معدل باالی 1۷ داشت، 
از پرداخت شهریه معاف می شد و من در تمام 
سال های بعد هیچ شهریه ای پرداخت نکردم. من 
عاشق پزشکی بودم و چون نیاز هم داشتم، همیشه 

با معدل الف درس خواندم.
در تمام این سال ها در کنار درس خواندن، کار 
هم می کردم و نه تنها هزینه زندگی و تحصیلم به 
عهده خودم بود که کمک خرج خانواده ام هم بودم. 

من ویزیتور یک شرکت دارویی بودم...
من عاشق  پزشکی بودم و از لحظه به لحظه دوران 
تحصیلم لذت بردم. باوجود تمام سختی هایی که 
داشتم، برای من دانشکده پزشکی همیشه یک 
مکان مورداحترام بوده و هست. من هنوز عاشق 
پزشکی ام و به دلیل همین عشق است که در آستانه 
۷4سالگی هنوز روزی 1۷ ساعت می کنم و خسته 
نمی شوم. من لبخند بیمارانم را با هیچ چیزی در 

دنیا عوض نمی کنم.
اگر آدم عاشق کار و حرفه اش باشد، حتما 
پیشرفت می کند. من زمانی که دوره تخصص را 
می گذراندم، دوتا بچه داشتم؛ ولی رتبه اول کشوری 
شدم، چون می خواستم و دوست داشتم. انگیزه 
و عشق می توانند برای هرکسی عامل موفقیت 
باشند. به عقیده من پزشکی بهترین وسیله تقرب 

به درگاه خداست.
انتخاب  را  مغزواعصاب   چرا تخصص 

کردید؟
زمانی که  من  می خواستم  رشته  تخصصی  انتخاب 
 کنم، این رشته خیلی معروف نبود و فقط چند تا 
مرکز این رشته را داشتند. سال 52 هیچ دانشگاهی 
این رشته را نداشت و فقط محدود می شد به دانشگاه 
تهران  و در کل شهر تبریز فقط یک متخصص مغز 
و اعصاب از فرانسه آمده  بود. من برای ارولوژی و 
ارتوپدی شرکت کردم و در هر دو رشته هم قبول 
شدم. استاد بسیار ارزشمندم دکتر رحیم دهقان که 
خدا رحمتشان کند به من گفتند که من نمره ها و 
سوابق تحصیلی تو را دیده ام که خیلی خوب است. 
این رشته هم رشته نو و جدید و سختی است و 
پیشنهاد من است که بیا و این رشته را انتخاب کن. 
این رشته مشکلی است. مشورت کردم و خالصه 

تصمیم گرفتم که مغزواعصاب را انتخاب کنم.
دوره تخصصم را قبل از انقالب تمام کردم 
و چون نمره ام خوب بود بورسیه شدم و رفتم 
دانشگاه جان هاپکینز. در آن مقطع بین این دانشگاه 
و بیمارستان شهدای تجریش ارتباطات علمی زیادی 
وجود داشت و استاد و دانشجو مبادله می کردند. 
استادیار انتخاب شدم و بعد به دلیل انقالب، اوضاع 

جامعه به هم  ریخت.

 شما از پزشکان معتمد سران نظام هستید. 
فکر می کنید چه چیزی عامل این اعتماد است؟

ببینید یک اصل کلی وجود دارد: اینکه هرکسی 
باید عاشق حرفه و شغلش باشد. در کنار این 
عشق، اخالص و پای بندی به اخالق هم باشد، 
خودبه خود خدا اسباب و زمینه های پیشرفت را 
فراهم می کند. امام )ره( جمله زیبایی دارند که 
می گویند اگر پزشکان در کار حرفه ایشان فقط 
به فکر رضایت خدا باشند و برای خدا کار کنند، 
همه عوامل جانبی دیگر خودش مهیا می شود. اگر 
پزشکی صادقانه و خدایی کار کند، موردتوجه 
نمونه  به عنوان  قرار نمی گیرد؟  استقبال مردم  و 
شخصیتی مثل دکتر یلدا را ببینید، آیا کسی برای 
ایشان تبلیغ می کند؟ یک انسان شریف خاضع و 
ساده و مخلص؛ که عاشقانه و صادقانه کارکرده 
و به این جایگاه رسیده است. اگر کسی این گونه 
عاشقانه و بااخالق و اخالص کار کند، خدا او را 
محبوب و قابل اعتماد می کند. اعتماد و اطمینان را 
نمی توان خریدوفروش کرد. با عمل باید زمینه های 

آن را در جامعه فراهم کرد، به قول حافظ
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن

که خواجه خود روش بنده پروری داند  

 در محیطی که من زندگی می کردم و درس می خواندم چون شرایط اقتصادی و اجتماعی محل، خیلی 
ضعیف و محدود بود، کسی جرأت نمی کرد به پزشکی فکر کند.

 دبیرستان که رفتم دیگر مطمئن بودم که پزشک می شوم. پرستیژ اجتماعی این رشته برایم جذاب بود 
و از طرفی اسرار بدن و کارکرد اعضای بدن برایم همیشه اغواکننده بود.

 تمام بچه ها موظف بودند کار کنند و من هم در کار کشاورزی به پدرم کمک می کردم. تا زمانی که 
دیپلم بگیرم کشاورزی می کردم.

 اگر آدم عاشق کار و حرفه اش باشد، حتم پیشرفت می کند. من زمانیکه دوره تخصص را می گذراندم 
دوتا بچه داشتم ولی رتبه اول کشوری شدم، چون می خواستم، دوست داشتم و انگیزه عشق می توانند 

برای هرکسی عامل موفقیت باشند. به عقیده من پزشکی بهترین وسیله تقرب به درگاه خداست.

خالصه گفتگو

گفت وگو با سید محمود طباطبایی، چهره های ماندگار پزشکی

از وقتی که به یاد دارم، عاشق پزشکی بوده ام

اخالق در جامعه پزشکی قطعا پدیده ای فرا تر از ادای قسم و ژست اجتماعی 
است. اخالق و پایبندی به اصول حرفه ای، پاشنه آشیل جامعه پزشکی است و به 
نظر می رسد این مسئله در چند سال اخیر دچار آسیب زیادی شده است؛ پدیده 
ناخوشایندی که به شدت پیشکسوتان جامعه پزشکی را آزرده کرده و بسیاری از 

مدیران را به چاره جویی واداشته است. 
سید محمود طباطبایی از چهره های مطرحی است که سال ها دستی در مدیریت 
جامعه پزشکی داشته است. چندوچون مسائل مربوط به اخالق را با او در میان 

گذاشتیم. نظرات او را در ادامه می خوانید: 

او در رابطه با اخالق حاکم بر جامعه پزشکی می گوید: بدنه اصلی جامعه پزشکی 
ما، هنوز بدنه محترمی است. ساختار اصلی و کلیت ما هنوز محترم است. هنوز 
شخصیت هایی همچون دکتر یلدا  زیاد داریم. ولی واقعیت این است که ما درمجموع 
آسیب دیدیم و علت اصلی این اتفاق ناخوشایند به عوامل بیرونی برمی گردد؛ وگرنه 
بستر فکری دانشجویان پزشکی، بستر سالمی است. ببینید پزشکی سخت ترین رشته 
دانشگاهی است، چه از نظر حجم درس ها و چه طول مدت آموزش. اگر در زمان 
تحصیل در کنار فشار زیاد آموزشی که روی بچه هاست، آن ها استادهای خوب و اخالقمند 
و الگوهای خوبی داشته باشند، زمینه های آسیب پذیری آن ها در آینده کمتر می شود. 
معتقدم که ما بعد ازانقالب در الگوسازی مشکل داشتیم. معیار های سنجشی و 
گزینشی سفت و سختی که داشتیم عوض شد و ازهمین نقطه آسیب دیدیم.  برای 
جذب استاد و هیئت علمی، معیار ها و صالبت ها و سخت گیری های قبل را به دلیل 

شرایط سخت حاکم بر جامعه بعد از انقالب به کار نبردیم و دچار مشکل شدیم و از 
همین جا ضربه خوردیم. دلیل دیگری که ما وارد این ورطه شدیم، ورود تکنولوژی 
به عرصه پزشکی بود. متاسفانه در کنار تمام محاسن و مزایایی که در تشخیص و 
درمان داشت، هزینه های درمان را باال برد و بعد نگرش پزشکان جوان را عوض کرد 
و تحت تاثیر قرار دارد. وقتی بازار و اقتصاد را وارد یک حرفه مقدس می کنید و هیچ 
نظارت و کنترلی اعمال نمی کنید، نتیجه آن همین آشفته بازاری می شود که می بینید و 
در  نهایت مهم ترین فاکتوری که به وجهه جامعه پزشکی صدمه زد، نبود مدیریت صحیح 
و یکپارچه بعد از انقالب بود. اعتقاد دارم که در هر خانواده ای، بنا به  شأن و شئون آن، 
پدر و مادر باید هزینه های خانواده را تعریف کند و آن را تامین کند. اگر این هزینه ها 
براساس شئون نباشد و بی  هیچ دلیل منطقی تامین نشود، باید منتظر خالف بچه ها باشند. 
هر خانواده ای یک سطح و شئون تعریف شده ای دارد. این یک واقعیت اجتماعی است 

درنگ

اخالق، پاشنه آشیل جامعه پزشکی

 حمیده طاهری

سید محمود طباطبایی از وقتی  که به یاد دارد، 
عاشق پزشکی بوده و هنوز هم در آستانه ۷3سالگی 
به حرفه اش عشق می ورزد. چه دیروز ها که پسربچه 
بازیگوش و کنجکاوی بود و برای دیدن یک 
جسد مرگ مغزی ساعت ها در گوشه ای پنهان 
می شود، تا در یک فرصت مناسب با روشنایی 
کبریت باالی سر جسد برود و در ذهن کودکی اش 
ببیند که انسان بعد از مرگ چه تغییراتی می کند 
و اینکه می گویند مرگ مغزی چه فرقی با مرگ 
معمولی دارد، چه امروز که یکی از جراحان بر تر 
مغز و اعصاب کشور است.سید محمود طباطبایی 
از چهره های ماندگار در عرصه پزشکی و اولین 
جراح مغز و اعصاب بعد از پیروزی انقالب است. 
او سال ها رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
بود و درحال حاضر ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
دانشگاه آزاد، دبیری هیئت ممتحنه رشته جراحی 
اعصاب، ریاست هیئت مدیره بیمارستان مهراد، 
مدیریت انجمن صنفی بیمارستان های خصوصی 
تهران ازجمله فعالیت های اوست. او پس از جنگ 
تحمیلی برای دانشیاری اقدام کرد و پس  از آن 
هم به درجه استادی رسید. دکتر طباطبایی اولین 
استاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه های تهران در 
سال های پس از انقالب بود و در سال های 6۸ تا 
۷۰ معاونت آموزش مرکز پزشکی شهدا و سال ۷۰ 
تا اواخر ۷6 ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی را به عهده داشت. وی درتمام سال های 
خدمتش، ریاست بخش جراحی مغز و اعصاب را 
هم به عهده داشته است. از دیگر فعالیت های دکتر 
طباطبایی می توان به دبیری برد تخصصی جراحی 
مغز و اعصاب کشور و دبیری علمی انجمن جراحان 
مغز و اعصاب اشاره کرد. وی همچنین در بسیاری 
از گروه های علمی و اجتماعی در وزارت بهداشت 
و سازمان نظام پزشکی قانونی فعالیت داشته است و 
کماکان هم این فعالیت ها ادامه دارد. دکتر طباطبایی 
سال 13۸1 بازنشسته شد؛ اما هنوز هم به عنوان پزشک 

مشغول به کار و فعالیت است.
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شما نباید به دنبال این باشید که نظر مردم و 
احترام آن ها را جذب کنید. اگر مخلصانه برای 
خدا کار کنید و برای حرفه تان تقدس قائل باشید 
و به مردم احترام بگذارید، خدا زمینه های اعتماد 
را فراهم می کند. من معتقدم که در کار نباید هدف 
ما جلب توجه مردم و مدیرانمان باشد. باید فقط 
خدا را ببینیم و خدا وعده داده که )تعز من تشا( 

عزت و ذلت در اراده خداست.
  فکر می کنید مهم ترین نقطه عطف زندگیتان 

چه چیزی بوده؟ 
انتخاب این رشته و پزشک شدنم قطعاً مهم ترین 
اتفاق زندگی ام بود که مسیر زندگی و سرنوشت 

مرا عوض کرد. 
من تمام آرزو هایم، اهدافم، ارضای روحی و 
درونی ام را در پزشکی به دست آوردم. چه لذتی 
برای من باال تر و مقدس تر از اینکه برق شادی و 
امید و تشکر را در چشمان مادر یک کودک بعد 
از مداوا می بینم. هیچ ارزشی در دنیا نمی تواند با 
این نگاه برابری کند و من هزاران بار این حس را 
در زندگی تجربه کرده ام. وقتی چشمانم را می بندم 
و به گذشته نگاه می کنم هزاران نگاه را می بینم که 
صادقانه و بی ریا و بی هیچ چشمداشتی از من تشکر 
کردند و من همین حس درونی را با تمام دنیا عوض 

نمی کنم. آن محبت و جلب اعتماد ارزشمند است. 
نگاه آدم ها پر از مفهوم و معنی است؛ مثل یک 
اقیانوس است و من بسیار سپاسگزار خداوندم 
که این اقیانوس را دارم و به همین دلیل است که 
من هنوز در سن ۷4سالگی روزی 1۷ ساعت کار 

می کنم و احساس خستگی نمی کنم. 
بیمار و  با  بعد مواجهه  نه تنها در  این حس 
خانواده اش، بلکه در بعد درمانی هم وجود دارد. 
اگر شما در دانشگاه بتوانید آرامش روحی و روانی 
دانشجو و خانواده اش را تأمین کنید، همین نگاه 
احترام و تشکر را دریافت می کنید که برای من 
بسیار ارزشمند است. خاطره ای از زمانی که رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودم برایتان 
بگویم. من طبق عادت همیشگی ام شش صبح که 
رفتم دانشگاه به من گفتند آقایی که ظاهراً چوپان 

است از صبح خیلی زود آمده و اصرار دارد که رئیس 
دانشگاه را ببیند. من هم که عاشق این گروه ام گفتم 
بیاید. دیدم این بنده خدا دخترش رشته پزشکی 
تابه حال  قبول شده است و می گفت من خودم 
تهران نیامده بودم. اآلن با چه اعتمادی دخترم را 
تنها بگذارم. از طرفی دوست هم دارم که درس 
بخواند. اآلن که شما را دیدم کمی خیالم راحت 
شد. اگر برایتان امکان دارد این دخترم پیش شما 
بماند و کارهای دفتر شما را انجام بدهد؛ ولی من 
خیالم راحت باشد که در امنیت است. من   نهایت 
اضطراب و دلهره را در چشمان این آدم می دیدم. 
او با تمام وجود به من پناه آورده بود؛ مثل   همان 
مادری که بچه مریضش را به من می سپارد. به او 
گفتم دختر تو امانت پیش خودم می ماند. احتیاجی 
نیست کار کند، در همین خوابگاه های خودمان به 
یک آدم قابل اطمینان می سپارم و زیر نظر خودم 
خواهد بود. شما نمی دانید وقتی این پدر به آرامش 
رسید من چه لذتی  بردم. همین اتفاق شاید جرقه 
این را درذهنم زد که باید به بحث خوابگاه های 
دختران اهمیت بیشتری بدهیم و بعد ها به لطف خدا 
توانستیم مجتمع خوابگاهی حضرت فاطمه زهرا را 
بسازیم که در سال های بعد تمام دختران شهرستانی 
و حتی دختران شهرری را تحت پوشش قراردادیم. 
در تمام سال هایی که مسئول بودم، نیمه های شب 
و به طور نا شناس به خوابگاه ها و بیمارستان های 
زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی سر می زدم تا خیالم 
راحت شود که همه چیز روبراه است، با خودم فکر 

می کردم اگر اتفاقی بیفتد من در قبال خدا مسئولم 
وپاسخگو. از طرفی جلب اعتماد مردم برایم بسیار 
مهم بوده و هست. این چیزهاست که به آدم آرامش 
می دهد و مرا ارضا می کند. این ها   همان رگ و 

ریشه های ایرانی بودن ماست. 
 مهم ترین شخص تأثیرگذار زندگیتان چه 

کسی است؟ 
معلم کالس اول ابتدایی ام که هم مدیر مدرسه 
بود هم ناظم و هم معلم و به جرئت می گویم 
تأثیرگذار ترین فرد زندگی ام بود و هنوز با ایشان 
الگوست  برای من یک  ارتباطم. هنوز هم  در 
به دیدنشان می روم. مرد  و هرسال روز معلم 
شریف، بزرگوار، خودساخته، مدیر و باتدبیری 
بودند، باجذبه و دقیق و مهربان. هنوز هم مثل 
رضایی  احمد  آقای  دارم.  دوستشان  پدر  یک 
یک نمونه کامل معلم و مرشد برای من بودند. 
بسیار خودساخته و باپشتکار بودند و با عشق 
معلمی می کردند. یک مدرسه شش کالسه را 
اداره می کردند و هنوز عکس ایشان روی میز 
کار من در منزل هست. من هنوز سالی چند بار 
به دیدنشان می روم. بعد از ایشان مربی اخالقی و 
معنوی من در سن نوجوانی و جوانی حاج آقای 
کند.  رحمتشان  خدا  که  بودند  الهوتی  حسن 
ایشان در آن مقطع تأثیر عمیقی روی جوان های 
گرمسار داشتند. در سن بلوغ و حساس جوانی 
تأثیر زیادی روی من داشتند. جوان های هم دوره 
من در گرمسار به شدت تحت تأثیر ایشان بودند. 
روحانی جوان و باپشتکار و دوست داشتنی بودند 
که حرف هایشان خیلی روی جوان ها و نوجوان ها 

تأثیر داشت. 
 هنوز به شهر زادگاهتان رفت وآمد دارید؟ 
من هنوز بچه گرمسارم و ترک دیار نکردم و 
مدام در رفت وآمدم و نمازم را کامل می خوانم و 

روزه ام را می گیرم؛ چون هنوز آنجا شهر من است 
و ازنظر پزشکی هر کاری از دستم برمی آمد، برای 
شهرم انجام دادم. با وجودی که جمعیت آن زیر 
صدهزار نفر است ولی بخش جراحی مغزواعصاب 
پیشرفته دارند وبرای درمان احتیاج ندارند به شهر 
دیگری بروند. در حوزه سالمت و بهداشت هر 
کاری که در توانم بود، برای مردم شهرم انجام دادم. 
یک مقطع بسیار زیبای زندگی ام، زمان جنگ 
بود. قبل از انقالب من تجربه درمان های زیرزمینی 
را داشتم که با بچه ها یک گروه بودیم که مبارزان 
و انقالبی ها را به طور مخفیانه در زیرزمین خانه ها 
مداوا می کردیم. سال 5۷ اولین آسایشگاه را برای 
مجروحین انقالب تجهیز کردیم. اولین درگیری ها 
علیه انقالب در شهر گنبد بود که من برای مداوای 
انقالبی ها چند ماهی رفتم گنبد. این اولین تجربه من 
در درمان های جنگی و اضطراری بود. نکته جالب 
اینجا بود که چون من تنها جراح مغز و اعصاب 
بودم، با آمبوالنس به جبهه مخالف ها می رفتم و 
آن ها را هم عمل می کردم و برمی گشتم. این ارزش 
پزشکی است که باید فرا تر از جناح بندی های سیاسی 
به فکر نجات جان انسان ها باشیم؛ اما جنگ آزمون 
بزرگ و سختی برای جامعه پزشکی بود. من این 
تجربه را در زمان جنگ هم داشتم که اسیر ها را 
جراحی می کردیم. زمانی که خرمشهر سقوط کرد 
ما در بیمارستان صحرایی آبادان بودیم و در 5۰۰ 
متری خط مقدم جراحی می کردیم. خوب یادم 
هست که یک خلبان مصری را جراحی کردم 
که گلوله به نخاعش خورده بود. تمام تیم 
پزشکی ما پای بند به اخالق پزشکی 
بودند و برایشان مجروح و اسیر جنگی 

فرقی نداشت. 
من به دلیل تخصصم و نیازی که به 
جراح مغزواعصاب بود، سعی می کردم 
بعد از عملیات های بزرگ همراه تیم 
اضطراری به مناطق جنگی بروم و در 
بیشتر عملیات های جنگی حضور داشتم. 
جنگ واقعاً برای جامعه پزشکی یک 
از تکنیک های  دانشگاه بود و بسیاری 
جراحی باوجود محدودیت های امکانات 
در همین بیمارستان های صحرایی شکل 
گرفت. جنگ یک مقطع بسیار حساس 
و آبرومند برای جامعه پزشکی بود. یک 
صحنه درخشان و ماندگار در ارائه خدمات 
پزشکی بود. جو روانی حاکم بر تیم های 
پزشکی آن قدر دلسوزانه و صادقانه بود که 
قطعاً به مجروحین آرامش می داد. در طول 
هشت سال جنگ کمتر عید نوروزی بود که 
ما کنار خانواده باشیم و اصاًل کسی شاکی هم 
نبود و اعتراضی نمی کرد. پرستاران ما هم در 
جنگ نقش بسیار مؤثری داشتند و خالصانه 

در جنگ  حضور داشتند..
 در این شرایط همسرتان و خانواده 

اعتراضی نداشتند؟ 
در تمام این سال ها من هیچ وقت گله و 
شکایتی از همسرم نشنیدم. همیشه حامی و 
پشتوانه من بودند و همین  درک  و حضور 
برای  من  بزرگ ترین  پشتوانه  و  دلگرمی  بود. 

با همسرم  ازدواج کردم.  کاماًل سنتی  من 
نسبت خانوادگی دارم. ایشان نوه عموی مادرم 
بودند که به پیشنهاد مادرم خواستگاری رفتیم و 
خدا را شکر که ازدواج بسیار موفقی هم داشتم. 
من دانشکده پزشکی را تمام کرده بودم و همسرم 
داشت دیپلم می گرفت که ازدواج کردیم و همیشه 
پشتیبان هم بودیم و هنوز زندگی عاشقانه ای داریم. 
ماحصل این ازدواج سه دختر و یک پسر است. 
 بچه ها هم مثل شما عاشق پزشکی بودند؟ 
هیچ کدامشان پزشکی نخواندند. من علی رغم 
بخواند،  پزشکی  پسرم  می خواست  دلم  اینکه 
هیچ وقت به او تحمیل نکردم. من به تجربه این 
را کاماًل حس کردم که بچه ها استعداد ها و عالیق 
متفاوتی دارند و ما به عنوان پدر و مادر باید این 
استعداد ها را شناسایی کنیم و پرورش بدهیم؛ نه 
اینکه نظر خودمان را به آن ها تحمیل کنیم. بچه ها 
بیشتر به سمت رشته های هنری رفتند و شاید 
کار سنگین من و حجم زیاد کاری که همیشه 
داشتم، باعث شد بچه ها سمت پزشکی نروند. 
دختر بزرگم گرافیست بسیار خوبی است و دختر 
دیگرم آرشیتکت و یکی هم نقاش است. پسرم 
درحال حاضر دکترای محیط زیست می خواند. 
من همیشه دوست داشتم بچه ها به دنبال عشق 

و عالقه درونی خودشان بروند. 
باوجود شرایطی که داشتید، خارج   چرا 

نرفتید؟ 
من عاشق مردم ایرانم و هیچ وقت به فکر اقامت 
و زندگی خارج از ایران نبودم. زمانی که پسرم 
می خواست برای ادامه تحصیل به کانادا برود به 
دلیل وابستگی عاطفی که بین ما وجود داشت، من 
و مادرش یک مدتی رفتیم که تنها نباشد. اما نه من 
و نه همسرم دوست نداشتیم بمانیم و برگشتیم. 
هیچ وقت به فکر ماندن نبودم. سرزمین من اینجاست 

و من متعلق به این سرزمینم.

 انتخاب این رشته و پزشک شدنم قطعًا مهم ترین اتفاق زندگی ام بود که مسیر زندگی و سرنوشت مرا 
عوض کرد. 

 نگاه آدم ها پر از مفهوم و معنی است، مثل یک اقیانوس است و من بسیار سپاسگزار خداوندم که این 
اقیانوس محبت و لطف را از طرف مردم دارم و به همین دلیل است که من هنوز در سن 74 سالگی 

روزی 17 ساعت کار می کنم و احساس خستگی نمی کنم.

 نکته جالب اینجا بود که چون من تنها جراح مغز و اعصاب بودم با آمبوالنس به جبهه مخالف ها 
می رفتم و آن ها را هم عمل می کردم و برمی گشتم. این ارزش پزشکی است که باید فراتر از جناح بندی های 

سیاسی به فکر نجات جان انسان ها باشیم

 هیچ کدام از فرزندانم پزشکی نخواندند و من علی رغم اینکه دلم می خواست پسرم پزشکی بخواند 
هیچ وقت به او تحمیل نکردم.

یادداشت

زمان  مبارزه، مفهوم  خطر را درک  نمی کردند 

باقر الریجانی با اشاره به سابقه آشنایی با دکتر طباطبایی 
گفت: »زمانی که ایشان طبیب پدر مرحومم بودند، با ایشان 
آشنا شدم و بعد ها به واسطه مسئولیت هایی که در وزارت 
بهداشت داشتم و ایشان رئیس دانشکده علوم پزشکی شهید 
بهشتی بودند، بیشتر با روحیات و قدرت مدیریتی شان آشنا 
شدم. ویژگی بسیار بارز ایشان که برای من جالب  توجه 
است، سابقه شان در دفاع از انقالب و حضرت امام خمینی 
)ره( است که هیچ گاه از خود ایشان چیزی در این مورد 
نشنیده ام و در پاسخ به این مسئله هم می گویند که من برای 
رسیدن به مطامع دنیا این کار را نکرده ام. اما یکی از دوستان ما به نقل از مرحوم حاج احمد آقای خمینی 
تعریف می کنند که حاج احمد آقا می گفتند دکتر طباطبایی در زمان مبارزه کارهایی می کردند که گویا 
خطر را درک نمی کردند.  ویژگی دیگر ایشان صبوری و مدارا با کسانی است که ممکن است بنا به هر 
دلیلی رفتاری شایسته و درست نداشته باشند، ولی ایشان همیشه با مدارا رفتار می کردند. رفتار ایشان 
با بیماران هم مثال زدنی است؛ رفتاری محترمانه و دوستانه و با گذشت و مدارا درمورد مسائل مالی 
بیماران که بسیار بارز است. من به علت نزدیکی مطبم با ایشان، بیماران مشترک زیادی را دیدم و شاهدم 
که ایشان به چیزی غیر از صالح و بهبود و درمان بیمار فکر نمی کنند و درمورد مسائل مالی به شدت اهل 
مدارا و مالحظه هستند..  برای من بسیار جالب است که فردی با این حجم مشغله و مسئولیت، بتواند 
در زندگی فردی، به این اندازه دقیق و بامسئولیت باشد و در جریان امور و مسائل تمام اعضای خانواده 
باشد و برای حل مشکالت همه پیش قدم باشد. حتی ایشان در اختالفات دوستان و همکاران هم وارد 

می شود و به وضوح می توان در رفتار ایشان نوع دوستی و محبت کردن به همه را دید. 

فردی انقالبی، متدین  و والیت مدار

علی رضا مرندی یکی دیگر از دوستان و همکاران قدیمی ایشان است  که  درخصوص  ایشان می گوید: 
»دکتر طباطبایی به دلیل رشته تخصصی که دارند، در بسیاری 
از مواقع در معرض افراد و بیمارانی قرار می گیرند که جانشان 
به شدت در  خطر است. در این مواقع، کار برای پزشک بسیار 
حساس و سخت می شود؛ ولی به لطف خدا ایشان کارنامه 
درخشانی در جراحی های ظریف و حساس مغز و اعصاب 
دارند. در کنار طبابت، ایشان در زمینه آموزش و تربیت 
نیروهای متخصص و جوان هم بسیار مثمر ثمر بودند. دکتر 
طباطبایی فردی انقالبی، متدین و والیت مدارند و به دلیل 
مردم دوستی و اهمیتی که برای مردم به ویژه محرومین 
قائل اند، همیشه مورد مشورت مسئولین هستند. به عقیده 
من ایشان فردی خودساخته، سخاوتمند، نوع دوست، دلسوز، متواضع و فروتن هستند و آشنایی و 

دوستی با ایشان برای من افتخار است. 

اخالق  و انسانیت  اولویت  اول   است

منصور بهرامی هم با اشاره به دوستی 4۰ساله با ایشان 
می گوید: »در تمام این سال ها خط  مشی و فعالیت های 
پشتکار  بردباری،  ایثار،  صداقت،  ایمان،  برپایه  ایشان 
و عشق به خدمت بوده است. سابقه دوستی ما به دوران 
دستیاری برمی گردد. سال 135۰ که ما در بیمارستان شهدای 
تجریش بودیم، ایشان با پشتکار و استقامت زیاد توانست 
دوره دستیاری جراحی اعصاب را با نمره عالی طی کند. در   
همان دوره بود که یک روز به ایشان اطالع دادند همسرشان 
در شرف وضع حمل هستند و باید به منزل بروند. هم زمان 
بیماری داشتیم که به طور اورژانسی احتیاج به جراحی مغز داشت. ایشان خیلی تالش کردند تا جراح 
دیگری عمل را انجام دهد، اما وقتی میسر نشد، ایشان تمام امور زایمان همسرشان را به اقوام واگذار 
کردند و خودشان بیمارستان ماندند و جراحی را انجام دادند.« بعد ها همین احساس مسئولیت را در 
حضور فعال ایشان در جبهه ها می بینیم. زمان حصر آبادان در نزدیک ترین بیمارستان به خط مقدم بودند 
و بعد ها در بسیاری از عملیات های  بزرگ در بیمارستان های صحرایی جراحی می کردند. روزی که 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مورد سوءقصد قرار گرفتند، بالفاصله حاضر شدند و در انتقال ایشان به 
بیمارستان و ارائه خدمات پزشکی نقش کلیدی داشتند. دکتر طباطبایی بعد ها به مدت ۸ سال ریاست 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را به عهده داشتند که منشا خدمات بزرگی شدند؛ ازجمله ارتقای 
سطح آموزش و درمان، تا حدی که دانشگاه شهید بهشتی موفق به اخذ رتبه اول دانشگاه های کشور شد. 
احداث ساختمان دانشکده های پزشکی و داروسازی و پرستاری و مامایی براساس استانداردهای روز 
کشور، احداث دو خوابگاه بزرگ دانشجویی پسرانه و دخترانه با ظرفیت 12۰۰ نفر، احداث ساختمان 
انستیتو تغذیه و صنایع غذایی در شهرک غرب و احداث بیمارستان سوم شعبان در شهرستان دماوند 
از جمله فعالیت های ایشان بود. یکی از فعالیت های جالب ایشان در زمان ریاست دانشگاه بازدیدهای 
ِنظر دانشگاه بود. بیشتر این بازدید ها نیمه های  سرزده و نا شناس از مراکز آموزشی و درمانی تحت 
شب بود تا ایشان در جریان مستقیم مسائل و مشکالت باشند که این حساسیت و بازدید ها در مورد 
خوابگاه های دختران بیشتر هم بود و ایشان به طور دائم مسائل مربوط به امنیت و امکانات خوابگاه ها 
را شخصا کنترل می کردند. ایشان در حال حاضر ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد 

تهران را با ۷ دانشکده و بیش از 15 هزار دانشجو به عهده دارند. 

مردی با ایمان قلبی

علیرضا زالی درباره سابق دوستی دیرینه خود با دکتر 
طباطبایی چنین می گوید: »من نزدیک به 25 سال توفیق 
داشته ام که در مقاطع علمی،آموزشی، اجتماعی و حرفه 
ای کشور همراه  و همکار ایشان باشم. شروع این آشنایی 
درمرکزپزشکی شهدای  اعصاب  جراحی  دستیاری  از 
تجریش شروع شد. خصایص اخالقی حرفه ای نظیر احترام 
به همکاران، نظم پذیری، توجه به  بیماران، برخورد مبتنی 
برکرامت با دانشجویان، صیانت ازحقوق بیماران و همراهان، 
التزام اخالقی به رعایت چهارچوب های مدون علمی و 
حرفه ای از ویژگی های بارز ایشان است. یکی از فضایل مثال زدنی ایشان، ایمان و اعتقاد راسخ به 
مبانی اعتقادی اسالمی می باشد. التزام عملی به اجرای احکام اسالمی به وی ژه در سال های قبل از 
انقالب، نمادی از اعتقاد قلبی ایشان بوده است. تواضع، فروتنی   توجه به حقوق اجتماعی سایرین از 
خصایص مهم ایشان می باشد. رفتار فروتنانه  ایشان تنها در ارتباط با همکاران منحصربه فرد نبوده بلکه 
ارتباط ایشان با بیماران و همراهان شهروندان نیز بسیار مشهود است. یکی از رموز موفقیت ایشان اعتقاد 
به نظم و حضور به موقع در تمام کارها و جلسات است.مشارکت، رفع مشکالت  آزادمردم،اتکا به 
 خرد جمعی،مشارکت در کارهای تیمی ،ترویج همگرایی حرفه ای و اخالقی، پرهیز خردمندانه از نگاه 

سلیقه  ای و متعصبانه، نمونه هایی ازنکات برجسته ایشان به حساب می آید.

شاگرد درس خوان  کالس  اول

احمد رضایی معلم کالس اول دکتر طباطبایی است که هنوز ارادت و دوستی عمیقی بین معلم و شاگرد 
وجود دارد؛ تاجایی که طباطبایی همچنان معتقد است که او تاثیرگذار ترین فرد زندگی اش بوده است. 
معلم دیروز که حاال قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور است، مهم ترین ویژگی شاگردش را پشتکار 
وعالقه می داند و می گوید: »از زمان خردسالی فردی متدین و منطقی و متفکر بود. او در دبستان روستای 
کردوان که حدود 3 کیلومتر با خانه شان فاصله داشت، درس خواند و در گرما و سرما این راه طوالنی را با 
عشق طی می کرد و درس و مشق را عاشقانه دوست داشت و به واسطه همین عالقه بود که توانست تمام 
مدارج علمی را با موفقیت پشت سر بگذارد. او به سبب عالقه و تعلقی که به زادگاهش داشت، اقدامات 
زیادی برای پیشرفت گرمسار انجام داد. تجهیز بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان گرمسار و 

تشکیل انجمن خیرین گرمسار از جمله ده ها کار فرهنگی ایشان است.«

استادی که ما می بینیم

گفت وگو با سید محمود طباطبایی، چهره های ماندگار پزشکی

از وقتی که به یاد دارم، عاشق پزشکی بوده ام

که سطح زندگی اقشار مختلف با هم متفاوت است. سطح توقعات و خواسته های خانواده یک پزشک 
به طور کامال طبیعی با خانواده یک کارگر متفاوت است. در تمام دنیا سطوح مختلفی در جامعه وجود دارد 
که باید بر اساس آن برای هر قشری برنامه ریزی کرد و نیازهای آن ها را واقع بینانه سنجید. متاسفانه به عنوان 
یکی از مدیران جامعه پزشکی باید اعتراف کنم که ما در مدیریت جامعه پزشکی به شدت کوتاهی کردیم 
و نتوانستیم حتی حداقل نیازهای به  حق آن ها را تامین کنیم و ناخودآگاه زمینه های خالف و کج َروی را 
فراهم کردیم. باورتان می شود که تا سال ۸۰ دستمزد یک پزشک طرحی از یک کارگر کمتر بود؟ این ها 
بستر است. نیاز ها را نمی توان جبران نکرد. مگر در گروه های خاصی که ترمز های قوی دارند که حتی در   
همان گروه های خاص هم اگر نیازهای تامین نشده زیاد شود، احتمال لغزش و خطا دور از ذهن نیست.  
من این حرف را در حضور وزیر بهداشت و پشت چندین تریبون هم زدم که مدیریت نادرست جامعه 
پزشکی باعث شد که تعادل بین هزینه های واقعی پزشکان جوان و درآمد آن ها به وجود نیاید و خودمان 
زمینه ساز مشکالت امروز شدیم که نکات منفی و دور از شأنی را از تعداد محدودی از پزشکان می بینیم 

و متاسفانه خیلی هم پررنگ می شود. ببینید تابلویی که شما از بیرون می بینید، با واقعیت جامعه پزشکی 
متفاوت است. یک چیزهایی واقعیت جامعه است که نمی توان ندیده گرفت. هزینه های بیمارستانی یک 
واقعیت است. هزینه آب و برق و حقوق پرستار و پرسنل هم هست. بیمارستان هزینه های کمرشکن دارد. 
این هزینه ها باید از کجا تامین شود؟ شما منبع دیگری غیر از بیمار سراغ دارید؟ یک بیمارستان صدتختی 
باید ماهانه به ۸۰۰ نفر حقوق بدهد. پس لطفا یک طرفه به این ماجرا نگاه نکنید و قضاوت یک جانبه 
هم نکنید. واقع بینانه نگاه کنیم و به این نتیجه برسیم که سیستم درمان ما یک سیکل معیوب است و تا 
وقتی بین پزشک و بیمار رابطه پولی قطع نشود، این ماجرا ادامه دارد.  من به عنوان دبیر انجمن صنفی 
بیمارستان های خصوصی تهران با اطمینان کامل می گویم که درحال حاضر هیچ بیمارستان خصوصی سود 
ده نیست و با این طرح تحول نظام سالمت حتی هزینه ها سربه سر هم نمی شود و بیمارستان ها ضرر ده 
شده اند.  پس باید این نکته را در نظر گرفت که قبل از هر قضاوتی درباره مشکالت جامعه پزشکان و 

هزینه های درمان، واقع بینانه شرایط را بسنجیم و منصفانه رأی صادر کنیم.
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بازتاب نمایش فیلم 
»چهارشنبه 19 اردیبهشت« 

در ونیز
فیلم  سینمایی »چهارشنبه 19 
اردیبهشت« به کارگردانی 
وحید جلیلوند، در هفتاد و 
دومین جشنواره بین المللی 
فیلم ونیز، به نمایش درآمد 
و با استقبال تماشاچیان 

و منتقدان حاضر در جشنواره روبه رو شد. نشریه 
سینمایی »هالیوود ریپورتر« درباره این فیلم نوشت: 
»بعد انسانی سینمای فاخر ایرانی از میان ابرهای غم 
و غصه ای که فیلم »چهارشنبه 19 اردیبهشت« را در 
بر گرفته بود، تابیدن گرفت. فیلمی که در آن رنج و 
غم طبقه فقیر و بی پول جامعه ایران و انسان دوستی 
عجیب و غریب، که در این میان تالش می کند به 
مردم این طبقه کمک کند، به تصویر کشیده شده 
است.« این نشریه سینمایی معتبر، ضمن اشاره به این 
مطلب که ساختار روایی فیلم و اتفاقات غیرمنتظره، 
شبیه به فیلم »سالم سینما« و اطالعیه یافتن بازیگر 
است که تمام افراد بیکار تهران را برای به دست 
آوردن آن بسیج کرد، افزود: »در فیلم »چهارشنبه 
19 اردیبهشت« نیز پیشنهادی سخاوتمندانه برای 
مبلغی پول، باعث می شود که عده زیادی از افراد 
رنجور و پریشان احوال به این آگهی جذب شوند. 
به هر جهت، فیلم داستانی را روایت می کند که قلب 
انسان را به درد می آورد و بازی های قوی فیلم نیز به 
احساساتی تر کردن مخاطب کمک می کند. »نیکی 
کریمی«، بازیگر فیلم، یکی از بهترین بازی های خود 
را در این فیلم ارائه می دهد. بازی او به عنوان یک 
همسر و مادر در این فیلم بسیار کامل و نمونه ای از 
بلوغ حرفه ای اوست. »وحید جلیلوند«، مستندساز و 
کارگردان تلویزیونی، نیز به خوبی از پس کارگردانی 
اولین تجربه سینمایی خود برآمده است.« هالیوود 
ریپورتر، در ادامه گزارش خود متذکر شد: »در 
نگاه اول، به نظر می رسد که فیلم »چهارشنبه 19 
اردیبهشت«، یک فیلم چند اپیزودی به سبک فیلم 
اخیر »رخشان بنی اعتماد«، »قصه ها«، باشد. سه درام 
از درد و رنج و بی عدالتی، که به هم گره می خورد 
و تبدیل به یک روایت می شود. داستان اول درباره 
»لیال« )با بازی نیکی کریمی( است که زنی محجبه 
و نگران که تمام ظرافت های زنانگی را کنار گذاشته 
و چهره اش گذر عمر را به خوبی نشان می دهد و 
تقدیر او را بار دیگر با »جالل« )با بازی امیر آقایی(، 
مردی که در گذشته با او آشنا بود، رو در رو می کند، 
جالل کسی است که یک آگهی در روزنامه منتشر 
کرده و براساس این آگهی می خواهد مبلغ 30 میلیون 
تومان به یک شخص نیازمند کمک کند. »لیال« برای 
عمل شوهر ناتوانش به این پول نیاز دارد. شجاعت، 
عشق و فداکاری لیال نسبت به همسرش قابل لمس 
است. به خصوص زمانیکه در مقابل حسادت و 
خودخواهی ناعادالنه همسرش قرار می گیرد. در 
جایی دیگری از فیلم، شرایط پیچیده و بحرانی برای 
زنی دیگری به نام »ستاره« )با بازی سحر احمدپور(، 
دختر یتیمی که با عمه خشک و انظباطی  و پسر عمه 
خشن خود زندگی می کند، رخ می دهد. زمانیکه 
پسرعمه اش متوجه می شود که او به طور مخفیانه 
با یک جوان ازدواج کرده است، با خشونت تمام با 
هر دو رفتار می کند و در این میان نامزد ستاره سر 
از زندان در می آورد و تنها راه آزادی او پرداخت 30 
میلیون تومان پول دیه پسرعمه اش است. شرایطی 
که شخصیت ستاره باید اشک و شجاعت را به 
طور همزمان داشته باشد. بازی احمدپور در این 
نقش بسیار تأثیر گذار است. به خصوص اینکه او 
برای اولین بار در یک فیلم سینمایی بازی می کند.« 
هالیوود ریپوتر در پایان این گزارش نوشت: »سومین 
داستان مربوط به جالل، مردی از طبقه متوسط است 
که به طرز عجیبی نیکوکار است، تا آنجا که به طرز 
غیرمعقوالنه ای، قشر اندوهگین مردم تهران را به 
 زندگی خود دعوت می کند. او سال ها پیش پسر

 5 ساله خود را از دست داده و هیچ وقت نتوانسته با 
این مسئله کنار بیاید. او معتقد است که این عمل انسان 
دوستانه اش، می تواند  از درد و رنجش بکاهد. همسر 
جالل اینگونه فکر نمی کند و این مسئله و بحث تلخ 
و طوالنی آنها در اینباره، یکی از تکان دهنده ترین 

سکانس های فیلم را رقم می زند.«

پیشخوان

تئاتر سپید

کتاب سپید

سینما سپید

اجرای موزیکال 
»جنایت و مکافات«

افشاریان  ایمان 
کارگردان تئاتر و سینما 
نمایش  اجرای  از 
مکافات«  و  »جنایت 
در عمارت مسعودیه 
صورت  به  و 
موزیکال خبر داد و 

گفت: »این نمایش برداشتی از رمان »جنایت 
و مکافات« فیودور داستایوفسکی است. در 
حقیقت نویسنده نمایشنامه خودم هستم و 
متن بر اساس این رمان دراماتورژی شده 
است.« او ادامه داد: »تالش کردیم در اجرای 
این اثر نمایشی روح و جان اثر داستایوفسکی 
حفظ شود. اما نگاه ما به اثر، یک نگاه ذهنی و 
موزیکال است.« افشاریان تاکید کرد: »منظورم 
از موزیکال به معنای شاد بودن نمایش نیست، 
بلکه این موسیقایی بودن قرار است مخاطب را 
به فکر وادارد و فضای داستان را به او منتقل کند. 
آنکیدو دارش آهنگسازی نمایش را بر عهده 
خواهد داشت و رسول ادهمی نیز سراینده 
اشعاری است که در نمایش مورد استفاده 
قرار می گیرد.« این کارگردان در پایان اظهار 
کرد: » این نمایش 14 بازیگر دارد و قرار است 
در آن مهدی پاکدل در نقش راسکولنیکوف 
و مجید آقاکریمی در نقش پورفیری پترویچ 
سربازرس پلیس، بازی کنند.« گفتنی است 
فیلم سینمایی »فردا« به کارگردانی مشترک 
مهدی پاکدل و ایمان افشاریان، در حال حاضر 
در گروه هنر و تجربه  در حال اکران است. این 
دو پیش از این در سال ۸۷ در نمایش »یرما« 
به کارگردانی رضا گوران که در سالن سایه 
مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت، به عنوان 

بازیگر به ایفای نقش پرداخته بودند.

تقدیر از انوار و مسجدجامعی 
در »عصر کتاب طهران«

کتاب  »عصر  مراسم 
طهران« برای پاسداشت 
تالش های  از 
تهرانشناسی سیدعبداهلل 
از  قدردانی  و  انوار 
احمد  تهرانگردی 
عصر  مسجدجامعی، 

روز جمعه 20 شهریور ماه در باغ موزه هنر ایرانی 
برگزار شد. در این مراسم، رضا داوری اردکانی 
رئیس فرهنگستان علوم ایران، رضا صالحی 
امیری رئیس کتابخانه ملی و محمود صالحی 
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
به ارائه سخنرانی پرداختند. همچنین در این 
برنامه از دو کتاب »با من به طهران بیایید«، نوشته 
نصراهلل حدادی و کتاب »سلسبیل«، نوشته 
معصومه جوادی نسب رونمایی شد. جشن 
امضا سه کتاب »طهران قدیم« عبداهلل انوار، 
»این مردم نازنین« رضا کیانیان و »طهرانی ها« 
سمانه سمندریان از دیگر برنامه های این مراسم 
جمعه  طهران«،  »عصرکتاب  مراسم  است. 
20 شهریور، از ساعت 1۷ در محل باغ موزه 
هنرهای ایرانی واقع در میدان تجریش، خیابان 

دکتر حسابی برگزار شد.

معرفی برگزیدگان 
جشنواره فیلم مونترال

سی و نهمین جشنواره فیلم مونترال کانادا با معرفی 
برگزیدگان در بخش های گوناگون، به کار خود 
پایان داد. »جایزه بزرگ آمریکا« به عنوان جایزه 
اصلی این جشنواره، به فیلم »عشق دیوانه«، ساخته 
فیلپپ راموس، از فرانسه رسید. همچنین هیئت 
داوران جشنواره، فیلم »مسافر«، به کارگردانی 
مهمت اریلماز، از ترکیه را به عنوان برنده جایزه 
ویژه هیئت داوران این رویداد سینمایی معرفی 
جشنواره  کارگردانی  بهترین  جایزه  کردند. 
کوپارینن،  میکو  به  مشترک  صورت  به  نیز 
برای فیلم »دوشب مانده به صبح«، محصول 
مشترک فنالند و لیتوانی و داسیتو پتروف، برای 
کارگردانی فیلم »زندگی پتروف« از بلغارستان 
و آلمان رسید. در بخش بهترین بازیگری مرد و 
زن نیز به ترتیب وولفرام برگر برای فیلم »جک 
راننده« از کشور سوئیس و مالین بوسکا، برای 
بازی در فیلم »شاه دختر« محصول کشورهای 
کانادا،  فنالند، آلمان و سوئیس، موفق به کسب 
جایزه شدند. فلیم های »تابو« ساخته خسرو 
معصومی، »نزدیکتر« ساخته مصطفی احمدی،  
«مرگ ماهی« روح اهلل حجازی، »اعترافات ذهن 
خطرناک من« هومن سیدی، »دوران عاشقی« 
احمد  عاشقی«  رئیسیان، »حکایت  علیرضا 
مجید  »محمدرسول اهلل)ص(«  و  رمضان زاده 
مجیدی، نمایندگان ایران در مونترال بودند که 

موفق به کسب جایزه نشدند.

 هادی عیار

گروه فرهنگ و هنر- جالل آل احمد ازجمله 
نویسندگان و مترجمانیست که نقد و نظرهای 
متفاوتی بر او وارد شده است و با همه این ها 
بی شک یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان مدرن 
لحاظ  از  به شمار می رود، چه  فارسی  ادبیات 
اندیشه و چه در سبک نوشتاری. این نویسنده 
با کلماتی تند و شالقی از ایدئولوژی خود دفاع 
می کرد. درباره غرب ستیزی او نظریات مختلفی 
وجود دارد اما واضح است که جالل معتقد به 
اجرای یک نظام و قانون واقعی در ایران بود. 
معتقد بود هرچه از غرب گرفته ایم تنها ظاهر 
آن را در ایران اجرا کرده ایم نه اصلش را، مثل 
مشروطه و مجلس. او که در خانواده ای روحانی 
متولد شده بود؛ تفکرات مذهبی داشت. با این 
وجود زمانی که وارد حزب توده شد؛ می توان 
گفت به نوعی ضد دین هم شد اما بعد از جدایی 
از این حزب به این نتیجه رسید که انسان بدون 

معنویات به جایی نمی رسد.

جالل و ادبیات فارسی
شاید بتوان نثر جالل آل احمد را در تندی و 
پرخاشگرانه اش  لحن  و  کلمات  صراحت 
آثار  از ویژگی های اصلی  این یکی  شناخت. 
است  آثارش  بودن  موجز  دیگری  و  اوست 
 که به گفته دکتر شفیعی کدکنی؛ ریشه در نثر 
حساس،  تلگرافی،  نثرش  دارد.  ناصر خسرو 
دقیق، خشمگین، تیزبین، صمیمی و حادثه آفرین 
است. داریوش آشوری در یکی از آثار خود 
درباره جالل می نویسد: »ادبیات روزگار ما با یک 
جهش از دوره هدایت به دوره آل احمد جهید، 
ادبیات سرخورده، غمگین و رنگ پریده  بوف 
کوری ناگهان جای خود را به ادبیاتی ستیزنده 
و شتابنده و جهنده و پرغوغا داد. آل احمد بحث 
کهنه لوس »هنر برای هنر« یا »هنر برای اجتماع« را 
رها کرد و مفهوم »مسئولیت نویسنده« را از سارتر 
الهام گرفت، نظریه ای که »مسئولیت« را جزء 
ذاتی کار نویسنده می داند نه چیزی افزون بر آن.«

عامیانه،  اصطالحات  از  خود  آثار  در  جالل 
 زبان و گفتار توده های میلیونی جامعه ایرانی و

فارسی زبانان، استمداد جسته که با شناخت و 
بررسی آن ها می توانیم به طرز فکر و سبک اندیشه 
آن ها درباره زندگی، دنیا، اطرافیان و... پی ببریم 
که این نبرد خود به خود ما را با شرایط فرهنگی و 
فرهنگ حاکم بر زندگی ایرانیان و فارسی زبانان 
 بیشتر آگاه می کند. نخستین داستان های کوتاه 
محیط  و  سنتی  زندگی  تصویرگر  احمد،  آل 
مذهبی بخش هایی از جامعه است که در معرض 
آثار مدنیت جدید، ناگزیر از مقاومت و تحول 

است، آل احمد این زندگی را با زبانی ساده و 
آمیخته با اصطالحات عامیانه و تعابیر مذهبی 
توصیف کرده است. نثر او را شتابزده، تلگرافی 
و گزارشی توصیف کرده اند و تقریبًا همیشه 
سیمین دانشور هرگاه از نثر و سبک نویسندگی 
همسرش سخن می گوید، به همین ویژگی اشاره 
می کند. جالل از نویسندگانی است که سعی در 
خلق و ابداع زبان بیان نفس برای جامعه  بحرانی 
ایرانی دارد و این بحران ها را در زبان، ساختار 
جمله، انتخاب واژگان، ژانر ادبی، و فرم اثر ادبی 
خود انعکاس می دهند و از جمله نویسندگانی که 
آثارشان شاهدی بر این مدعاست که سرچشمه 
حقیقی هرگونه ابداع حقیقی، از جمله ادبیات، 

واقعیت اجتماعی است.

غرب زدگی و جالل
می توان  را   1330 و   1320 دهه ی  سال های 
جالل  فکری  زندگی  شکل گیری  سال های 
آل احمد دانست. در این دوران بود که او با 
روشنفکران  و  کسروی  احمد  اندیشه های 
برجسته ای چون صادق هدایت، نیما یوشیج و 
خلیل ملکی آشنا شد. خداگرایی فرامذهبی را از 
کسروی، نوشتن داستان کوتاه را از هدایت، سبک 
شعر نو را از نیما یوشیج و کوشندگی سیاسی 
را از خلیل ملکی آموخت. او در مقدمه کتاب 
»در خدمت و خیانت روشنفکران« در مورد آنچه 
او را به نوشتن این کتاب برانگیخت؛ این گونه 
می نویسد: »طرح اول این کتاب در دی ماه 1342 
ریخته شد، به انگیزه خونی که در 15 خرداد 
1342 از مردم تهران ریخته شد و روشنفکران 
بی اعتنایی  به  را  خود  دست های  مقابلش  در 
شستند.« آل احمد ویژگی انسان هایی را که دچار 

غرب زدگی شده اند و از آن رهایی نیافته اند؛ چنین 
تعریف می کند: »آدم غرب زده شخصیت ندارد، 
خانه اش  و  خودش  بی اصالت،  است  چیزی 
و حرف هایش، بوی هیچ چیزی را نمی دهد، 
ملغمه ای است از انفراد شخصیت و شخصیت 
خالی از خصیصه، چون تأمین ندارد تقیه می کند 
و در عین حال که خوش تعارف است و خوش 
برخورد است، به مخاطب خود اطمینان ندارد و 
چون سوءظن بر روزگار ما مسلط است، هیچ 
وقت دلش را بازنمی کند. تنها مشخصه او که 
شاید دستگیر باشد و به چشم بیاید، ترس است و 
اگر درغرب شخصیت افراد فدای تخصص شده 
است. اینجا آدم غرب زده نه شخصیت دارد نه 
تخصص، فقط ترس دارد. ترس از فردا. ترس از 
معزولی، ترس از بی نام و نشانی، ترس از کشف 

خالی بودن سرش سنگینی می کند.«
بسیاری جالل آل احمد را یک روشنفکر دینی 
می دانند اما عبدهلل انوار بر این عقیده نیست. او 
معتقد است: »جالل دوره بی دینی را هم لمس کرده 
و پشت سر گذاشته بود و با توجه به این دوره بود 
که نتیجه گرفت انسان نمی تواند بدون مذهب 
زندگی کند و بسیار به این تفکر اعتقاد داشت. 
معتقد بود برای رهانیدن انسان از گرفتاری ها 
باید نوعی معنویت وجود داشته باشد. عصاره 
فکر جالل این بود که می گفت ارزش هایی که 
در ایران هست، در زشت ترین شکل خود نمود 
پیدا کرده است. او معتقد به این بود که برای به 
دست آوردن پول نباید تن به هر ناپاکی داد. در 
واقع جالل به شدت با مقام پرستی و قدرت طلبی 
در ستیز بود. جالل یگانه روشنفکری بود که پس 
از پذیرفتن ایدئولوژی های مختلف به این رسید 
که ارزش هایی در این مملکت مورد عالقه است 

که متأسفانه باعث خرابی این نسل شده است. 
جالل می گفت باید در امور کشور تجدیدنظر 
شود. او مشروطیتی را که به ایران وارد شد را قبول 
نداشت. می گفت تنها ظاهر مشروطه به ایران 
آمد، نه اصل آن و اجرای قانون در کشور ما عملی 
نیست. معتقد به برداشتن این اختالف بود. جالل 
یک متفکر واقعی و جامعه شناسی حقیقی بود. او 
در خانواده ای مذهبی متولد شد و ته مانده های 

مذهبی را داشت.«
اما برخی دیگر از روشنفکران چون ضیاء موحد 
نظر دیگری دارند. موحد؛ جایی در سخنانی تند 
درباره جالل آل احمد و کتاب غرب زدگی او 
گفته است: »شما گمان نکنید که آل احمد نسبت 
به غرب و آن نظری که در »غرب زدگی« هست 
نفی غرب را می خواسته و بلکه منظورش نفی 
ارتباط ما با غرب بود وگر نه تمام اعتبار آل احمد 
به خاطر فرانسه بلد بودن و چیزی نوشتن به 
سبک غربی بود. آل احمد چیزی نداشت جز آن 
توشه ای که از مارکسیسم و نظریه های غربی که 
درباره داستان بود؛ ! سرمایه آل احمد چیزی بود 
که از غرب آمده است. آل احمد چندان اطالعی 
از سنت ما نداشت.« موحد درباره رفتارهای 
دوگانه جالل نسبت به غرب )از سویی غرب 
ستیزی و از سویی وامداری به غرب( می گوید: 
»آل احمد این دوگانگی را همیشه داشت. او یک 
متفکر نبود. او از سیاست شروع کرده و به سیاست 
ختم کرده است. این وسط هم مقداری کار ادبی 
کرده و گرنه اندیشمندی که غرب را بشناسد و 

انتقادهایش عمیق باشد، نبوده است.«
اما صادق زیباکالم؛ کتاب »در خدمت و خیانت 
اسالمی  جمهوری  مانیفست  را  روشنفکران« 
علت  و  دانسته  ستیزی  غرب  درباره  ایران 
جاودانه شدن آن را کارکردی می داند که برای 
زیباکالم  دارد.  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
معتقد است: »اگرچه کلمه روشنفکر در غرب 
معنا و مفهوم خاصی دارد اما در ایران حتی از 
تقلید  یک  روشنفکری  هم  بعد  به  مشروطه 
مسخره و کاریکاتوری از منفورالفکرهای غرب 
است و اگر روشنفکران ما در دوره مشروطه با 
مذهب و روحانیت درافتادند به دلیل این نبود که 
از لحاظ جامعه شناختی با مذهب در ایران مشکل 
داشتند بلکه به این دلیل بود که روشنفکران غربی 
با مذهب مشکل دارند. جالل در این کتاب تأکید 
می کند زمانی که روشنفکران با روحانیت در 
ایران متحد بودند، توانسته اند اقدامات مؤثری 
انجام دهند اما هر زمان خودشان را از روحانیت 
جدا کردند اتفاقاتی مانند نتیجه  نهضت ملی نفت، 
مشروطه و... افتاده است. در واقع تصویری که 
جالل در این کتاب از روشنفکر می دهد، تصویر 

جالبی نیست.«

عکس نوشت:  
آیین رونمایی از دومین آلبوم گروه »چارتار« 
روز دوشنبه شانزدهم شهریورماه از ساعت 
19 الی 22 در فضای باز کاخ »نیاوران« 
برگزار شد. »آرمان گرشاسبی«، »احسان 
حائری«، »آرش فتحی« و »آیین احمدی فر« 
عالوه برامضای آلبوم »جاده می رقصد«، 
قطعاتی از این مجموعه را  برای اولین بار 
به صورت زنده اجرا کردند. این برای اولین 
بار است که مجموعه کاخ نیاوران از مراسم 
رونمایی یک آلبوم موسیقی میزبانی کرد. 
مجموعه ای که در سال های نه چندان دور 
طرفداران موسیقی از اقصی نقاط ایران را 
به بهانه برگزاری کنسرت های مختلف 

موسیقی گردهم می آورد.

آیت اهلل طالقانی 
طالیه دار بیداری

فرهنگسرای شهر،  به گزارش روابط عمومی 
کتابخانه آیت اهلل طالقانی به مناسبت سی و ششمین 
سال درگذشت روحانی مجاهد آیت اهلل طالقانی 
برنامه ای را در منزل ایشان با عنوان طالیه دار 
بیداری برگزار کرد. در این برنامه که آقایان مهندس 
چمران، موسی حقانی، حجتی کرمانی و مدیران 
شهرداری  و  هنری  و  فرهنگی  سازمان  ارشد 
تهران منطقه 12 حضور داشتند. در کنار این مراسم 
موزه ای از لوازم شخصی این روحانی به جهت زنده 
نگهداشتن یاد و خاطره ایشان به نمایش گذاشته 
شد. میهمان و میزبان شاخص این برنامه پسر آن 
روحانی مبارز بود که در این برنامه به ایراد سخنرانی 
پراخت. این برنامه چهارشنبه 1۷ شهریورماه از 
ساعت 30: 15 تا 30: 1۷ به آدرس خیابان انقالب، 
پیچ شمیران، خیابان نور محمدی، کوچه آیت اهلل 

طالقانی، کتابخانه آیت اهلل طالقانی برگزار  شد.

شخصیت   سپید

به بهانه درگذشت جالل آل احمد و تأثیر او در فضای ادبی و تفکر

جدال همیشگی جالل با دوگانگی

علیرضا داودنژاد کارگردان سینمای ایران که فیلم »روغن مار« را در گروه سینمایی »هنر و تجربه« 
در نوبت اکران دارد، درباره این فیلم بیان کرد: »شناخت مخاطب از سینمای من اینگونه است که 
غالبا آثاری با داستان های اجتماعی و خانوادگی دارم، اما فیلم »روغن مار« یک اثر کامال تجربی 
است. در نتیجه نمی توانم پیش بینی کنم مردم چه واکنشی نسبت به آن دارند و آیا از آن استقبال 
می کنند یا خیر. حال باید منتظر ماند تا دید بعد از اکران فیلم چه بازخوردی از مخاطب می گیریم.« 
او با اشاره به مراحل آماده سازی »روغن مار« برای اکران، گفت: »اکران این فیلم از 21 شهریور، 
همزمان با روز ملی سینما آغاز می شود و در حال حاضر مشغول فراهم کردن اقالم تبلیغاتی »روغن 
مار« براساس بودجه محدود هستم.« کارگردان فیلم »مرهم« با اشاره به اینکه امکان و شرایط استفاده 
از ظرفیت های تبلیغات شهری را نداریم و تبلیغات شهری هم نیاز به بودجه باال دارد، تصریح 

کرد: »برای این بخش باید با شهرداری تهران و سازمان 
زیباسازی وارد مذاکره شوم که نه ارتباطی با شهرداری 
و نه بودجه و امکانات کافی برای رزرو تابلوها در اختیار 
دارم. تابلوهای موجود در سطح شهر قیمت باالیی دارد 
و فیلمسازانی چون من قادر به اجاره این تابلوها و تبلیغ 
آثارشان نیستند و از سوی دیگر تبلیغات گروه »هنر و 
تجربه« نیز محدود است.« او در پایان با بیان اینکه قرار است 
تیزرهای »روغن مار« از تلویزیون پخش شود، عنوان کرد: 
»منتظر دیده شدن فیلم »روغن مار« هستم و پس از آن سراغ 

ساخت فیلمنامه های آماده ام خواهم رفت.«

»گاماسیاب ماهی ندارد« نوشته حامد اسماعیلیون، روایت جنگ و انقالب و آدم هایی عادی  است که 
درگیر این دو موضوع می شوند و این دو اتفاق بزرگ، زندگی آنها را تغییر می دهد. پس بی راه نیست 
که خواننده همراه و هم قدم جعفر مزنگی شود که انقالب کم کم او را که ساکن دهاتی دور افتاده 
است، تبدیل به آدم بزرگی می کند. بی راه نیست اگر دل بسوزاند بر حال و روزگار نحس »سوسن« 
گم گشته فریب خورده ای که اسیر سازمانی مخوف، با ساز و کاری غیر انسانی شده است. سوسنی که 
زندگی اش را در راه سازمان قرون وسطایی مجاهدین نابود می کند و وقتی هم متوجه می شود که به 
بی راهه رفته است دیگر نا و توان و شاید روی برگشتن ندارد. همراه و هم قدم شدن با خانواده خواهر 
سوسن که شوهرش، حسین، در گیر جنگ است و در شهری مرزی در پاالیشگاه کار می کند و خانواده 
جنگ زده اش در جایی دور از کرمانشاه زندگی می کنند که آنجا برای بچه ها امن تر است. داستان 

»گاماسیاب ماهی ندارد«، از فروردین 135۸ شروع 
می شود و خواننده تا مرداد ماه 136۷ همراه و هم قدم 
شخصیت های زنده و آشنای کتاب می شود. رمان سه 
روایت هم زمان را نقل می کند. یکی روایت جعفر مزنگی 
است که از اوایل انقالب شروع می شود و دیگری روایت 
سوسن است که عضو سازمان مجاهدین است و زندگی و 
جوانی اش را بر سر هیچ و پوچ تباه می کند و سومی روایت 
خانواده سوسن، خواهرها و داماد و بچه های خواهر و 
برادرش است. نشر ثالث این کتاب را به قیمت 11 هزار 

تومان، تابستان امسال روانه بازار کرده است.

مصائب داودنژاد برای تبلیغ »روغن مار«حکایتی از انقالب در »گاماسیاب ماهی ندارد«
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حوادث

  علي اصغر فاني، وزیر آموزش و پرورش از 
تجهیز  برای  تومان  میلیارد   100 تخصیص 
هنرستان ها و انجام رتبه بندی معلمان تا پایان 
شهریور ماه خبر داد و گفت: »سال 84 سهم بودجه 
آموزش و پرورش از کل بودجه دولت حدود 15 
درصد بود که در ابتدای دولت یازدهم سهم بودجه 
آموزش و پرورش به 9/1درصد رسید. در هشت 
سال دولت نهم و دهم نیز هر سال این سهم کمتر 
شد، اما طی دو سال اخیر سهم آموزش و پرورش از 
کل بودجه دولت از 9/1 به 11/2 درصد رسیده 

است.« 
سازمان  رئیس  بندپی،  محسنی  انوشیروان   
بهزیستی کشور از استقرار هزار تیم مشاوره در هزار 
محله آسیب خیز خبرداد و گفت: »حدود هزار تیم 
مشاوره در هزار محله ای که نیازمند دریافت 
خدمات مشاوره در ابعاد مختلف آسیب های 
اجتماعی هستند، فعالیت خود را آغاز کرده اند.« وي 
با اعالم اینكه در حال حاضر شاهد رشد فزاینده 
آسیب ها در مناطق حاشیه شهرها هستیم، یادآور شد 
که به منظور مداخله ای موفق در کنترل آسیب های 
این مناطق، طرحی را به صورت پایلوت در مناطق 
حاشیه نشین شهرستان سبزوار با همكاری سایر 
دستگاه های فعال در عرصه آسیب های اجتماعی 
آغاز کرده ایم. بندپي با اشاره به اینكه 60درصد 
معتادان متجاهر استان تهران مربوط به سایر 
شهرستان ها هستند، ابراز امیدواری کرد با همكاری 
قوه قضاییه این افراد به شهرستان های خود منتقل 
شوند تا ارائه خدمات بهتری به معتادان متجاهر  

صورت گیرد.
  محمد دیمه ور، معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش از شناسایی و بازگشت 35 هزار 
کودک بازمانده از تحصیل به کالس های درس خبر 
داد و اعالم کرد که موضوع کودکان ترک تحصیل، 
کودکان کار و خیابان بسیار جدی است. کودکان 
فاقد شناسنامه هم از جمله مواردی است که باعث 
رنج ما شده است که آن را سال گذشته در شورای 
عالی رفاه مطرح کردیم و معاون اول رئیس جمهور 
به وزارت رفاه ماموریت داد تا با کمک ثبت احوال 

اوراق هویتی برای این کودکان صادر شود.
نهضت  سازمان  رئیس  باقرزاده،  علی    
سوادآموزی با بیان اینكه میزان بیسوادی زنان به 
کمتر از 8 درصد رسیده است، گفت: »با احتساب 
جمعیت باالی 50 سال، 9 میلیون بیسواد و 11 
میلیون کم سواد در کشور وجود دارد که 85درصد 
از افراد تحت پوشش برنامه های سوادآموزی را 

زنان تشكیل می دهند.«

توقیف بیش از 
۲۱هزار خودروی متخلف 

در طرح های شبانه
رئیس پلیس تهران بزرگ درباره برخورد پلیس 
با بدپوششی و کشف حجاب در برخی معابر 
پایتخت گفت: »پلیس در مواجهه با چنین مواردی 
اقدام به توقیف خودروی متخلفان می کند و 
متهمان را به دستگاه قضائی ارجاع می دهد و در 
همین راستا بیش از 21هزار خودروی متخلف در 
طرح های شبانه توقیف شدند.« سرتیپ پاسدار 
حسین ساجدی نیا با اعالم اینكه رانندگی هاي 
همراه با تخلف بیشتر در بزرگراه ها رخ مي دهد، 
اظهار کرد: »نیروی انتظامی تهران از آغاز سال 
94 تاکنون با ناهنجاری های ترافیكی از قبیل 
سرعت و سبقت غیر مجاز، الیی کشی، دور دور 
کردن جوالن دادن با خودروهای لوکس و ویژه، 
کشف حجاب راننده و سرنشینان، آلودگی 
ایجاد سد معبر،  نوامیس،  صوتی، مزاحمت 
نقص فنی خودرو و اخالل در نظم ترافیكی، 

برخورد کرده است.«

مرگ ۹۴ شهروند تهرانی 
در حوادث کاري ۹۴

سازمان پزشكي قانوني اعالم کرد: »در چهار ماه 
نخست امسال 94 مورد فوت ناشی از حوادث 
کار به مراکز پزشكی قانونی استان تهران ارجاع 
شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل کاهش یافته است.« بر اساس این گزارش، 
در چهار ماه نخست امسال 94 نفر جان خود را 
در حوادث کار از دست داده اند که این تعداد در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت 
ناشی از حوادث کار 190 نفر اعالم شده بود 50/5 
درصد کاهش داشته است. در این گزارش با اشاره 
به جنسیت فوت شدگان حوادث کار در استان 
عنوان شده که تمام فوت شدگان حوادث کار در 
چهار ماه نخست امسال مرد بوده اند. ضمن آنكه 
در این گزارش عنوان شده که تعداد فوت ناشی از 
حوادث کار در تیر ماه امسال نیز 26 نفر اعالم شده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 36/6درصد 

کاهش یافته است.

وقتي سايه آلودگي هوا بر سر پارلمان شهري تهران سنگيني كرد

حال و هوای تهران خیلی خوب نیست
چکاوکابراهیمی

هنوز یک هفته از انتخاب رئیس چهارمین پارلمان 
شهري تهران و راست چین شدن مجدد اعضاي هیئت 
رئیسه شوراي شهر نگذشته، بار دیگر صحن شوراي 
پایتخت پر شد از تذکرات پي در پي اعضا به شهردار 
تهران و بدنه مدیریت شهري. آنهم زمانیكه معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران، در پي نخستین 
دستور یكصد و هشتاد و یكمین جلسه، جزئیات 
چگونگي و ضرورت امكان اجراي طرح »کاهش« یا 
همان مناطق کم انتشار آالیندگي هوا و راهكارهاي 
کاهش آلودگي هوا را تشریح کرد. در پي آن نیز تک 
تک اعضا به نقد و بررسي و امكان سنجي اجراي این 
 LEZ طرح پرداختند و دست آخر نیز قرار شد طرح
به صورت پایلوت در چند منطقه تهران به اجرا درآید. 
طرحي که قرار است جایگزین طرح زوج و فرد کنوني 
شود، چراکه به گفته کارشناسان حوزه حمل و نقل، 
طرح زوج و فرد کنوني کارآیي خود را از دست داده 

است.
 

طرح زوج و فرد
طرحی شکست خورده است

»خودروهای فرسوده آلودگی بیش از تصور دارند؛ 
فرسوده  کاربراتوری  خودروی  یک  طوریكه  به 
حداقل به ازای هر کیلومتر پیمایش 40 گرم آلودگی 
تولید می کند. این در حالی است که خودروی یورو 
5 تنها دو درصد از این مقدار آلودگی تولید می کند.« 
این سخن را سید جعفر تشكري هاشمي، معاون 
حمل و نقل شهرداري تهران در یكصد و هشتاد و 
یكمین جلسه شورا عنوان و تاکید کرد: »در سال های 
اخیر با اجرای برنامه های کاهش آلودگی، میزان 
تولید آالینده به حداقل رسیده است. با این حال در 
سال های اخیر ذرات معلق کمتر از 2/5 میكرون به 
معضل آلودگی هوا تبدیل شده اند.« وي با بیان اینكه 
عمده آلودگی های تهران منشاء صنعتی دارند و از 
این میان، منشاء تولید ذرات معلق، آالینده های منابع 
متحرک هستند، عنوان کرد: »هرگاه شاهد وزش باد 
هستیم، میزان ذرات معلق افزایش می یابد. دلیل آن 
نیز این است که در محیط پیرامونی شهر تهران، منابع 
تولیدکننده ذرات معلق به شكل فزاینده ای وجود 
دارد. از سویي دیگر وضعیت گوگرد در بنزین از 
سال 93 تاکنون بهبود نسبی یافته است، اما این بهبود 

نیز سبب نشده میزان تولید آالینده ها کاهش یابد.« 
وي با اشاره به اینكه سوخت گازوئیل نیز در گذشته 
وضعیت اسفباری داشت و به گونه ای بود که شاهد 
حدود هفت هزار PPM گوگرد در گازوئیل بودیم، 
یادآور شد: »در سال 93 این آلودگی در گازوئیل به 
حد استاندارد رسید. اما وجود همین میزان کنوني نیز 
نیاز به اجراي طرح هاي کاهنده دارد.« وي در بخش 
دیگري از سخنان خود، با اشاره به اینكه روزانه در 
تهران 9/5میلیون لیتر بنزین مصرف می شود، تصریح 
کرد: »در سال های گذشته طرح زوج و فرد در تهران 
اجرایی شد و امیدوار بودیم با اجرای این طرح شاهد 
کاهش آالیندگی در تهران باشیم؛ اما این مهم محقق 
نشد و تنها در ماه های ابتدایی اجرای این طرح شاهد 
کاهش آالینده ها بودیم.« تشكري هاشمی با بیان اینكه 
تنها در ماه های ابتدایی پس از اجرای طرح زوج و فرد 
شاهد کاهش صفر تا چهار درصدی مجموع آالینده ها 
بودیم، عنوان کرد که با این حال دستاورد چشمگیری 
به دست نیاوردیم. از سویي دیگر، بر اساس آمارهای 
موجود 900 هزار پالک مجاز به تردد در محدوده 
زوج و فرد هستند که از این تعداد، 250 هزار پالک 
خودرو به صورت غیرمجاز وارد محدوده شده اند. 
این در حالی است که 150 هزار خودرو نیز پالک شان 
غیرقابل رویت برای دوربین ها بوده است. این بدین 
معناست که 400 هزار خودرو به صورت غیرمجاز 
وارد طرح زوج و فرد می شوند و این موکد آن است 
که طرح زوج و فرد، طرحي شكسته خورده است که 

همچنان به صورت ناامیدکننده ای اجرا می شود.
 

هنوز با تراکم خودروها مواجه هستیم
معاون شهردار تهران در زمینه حمل و نقل در بخش 

دیگري از سخنان خودبا بیان اینكه طرح زوج و فرد 
آنگونه که باید نتوانست دستاوردی در پي داشته 
باشد، خاطر نشان کرد که سرعت تردد در محدوده 
زوج و فرد، 6درصد کاهش یافته، این در حالی بود 
که زمان سفر نیز 38 درصد افزایش یافته است. اما آنچه 
مسلم است آن است که به استناد آمارهای ارائه شده از 
سوي مرکز کنترل ترافیک، امروز شاهد هستیم که در 
اکثر بزرگراه هاي شهر تهران با افزایش تراکم مواجه 
هستیم به طوریكه در بزرگراه چمران 11 درصد، 
بزرگراه نواب 10 درصد، مدرس 17 درصد و بزرگراه 
رسالت 12 درصد شاهد افزایش تراکم ترافیک بوده 
و هستیم. وي با یادآوري اینكه این افزایش در حالي 
صورت گرفته است که در شهرهای مختلف دنیا از 
جمله آتن، مكزیكوسیتی و غیره طرح هایی به مانند 
زوج و فرد مقطعی اجرایی می شود، متذکر این مهم 
شد که در تهران 80/5 کیلومتر طرح زوج و فرد اجرا 
شده و امروز به دلیل ناکارآمد بودن این طرح، در 
نظر داریم طرح LEZ را جایگزین کنیم. طرحي که 
مي دانیم و امیدواریم بتواند بیش از سایر طرح ها منجر 
به محدودسازي هاي حمل و نقل با خودروي شخصي 

شود و شهر را از وضعیت کنوني خارج کند.
 

با بودجه هاي کنوني، مشکل آلودگي هوا 
حل شدني نیست

در ادامه یكصد و هشتاد و یكمین جلسه شوراي شهر، 
ابوالفضل قناعتی، در واکنش به گزارش LEZ که در 
صحن علنی مطرح شد، با اشاره به اینكه در سال 94، 40 
میلیارد تومان بودجه  برای خرید موتور برقی بودجه 
برای شهرداری در نظر گرفته شد واین در حالی است 
که برای خرید اتوبوس برقی نیز 40 میلیارد تومان 

بودجه در نظر گرفته شد، عنوان کرد: »با این پول ها نه 
هواي تهران حالش خوب مي شود و نه وضعیت حمل 

و نقل عمومي دچار تغییر و تحولي اساسي مي شود.«
وی با بیان اینكه در حال حاضر شش هزار دستگاه 
اتوبوس در تهران وجود دارد که عمده آن در اختیار 
بخش خصوصی است، گفت: »از این شش هزار 
خودرو، دو هزار دستگاه به طور دائم در تعمیرگاه 
هستند و دولت قبل و فعلی به تعهدات خود در زمینه 

تامین کمک هزینه خرید اتوبوس عمل نكرد.«
عضو هیئت رئیسه شورای شهر با بیان اینكه خودروی 
هیبریدی 120 میلیون تومان قیمت دارد و تنها افراد 
پولدار می توانند آن را خریداری کنند، این سوال 
را مطرح کرد که آیا این عدالت است که خودروی 
هیبریدی گران قیمت بتواند در همه جای تهران 
تردد کند؛ اما خودروی پیكان و پراید نتواند. باید 
ستاد سوخت در زمینه نوسازی خودروهای فرسوده 
پاسخگو باشد. هر چند که به نظر من این سازمان باید 
منحل شود. قناعتی با بیان اینكه مقصر آلودگی شهر 
تهران، شورا و شهرداری نیست، متذکر این مهم شد 
که دولت پرداخت سهم خود در زمینه حمل و نقل 
عمومي را فراموش کرده و به فكر پاک کردن صورت 

مسئله است.
 

LEZ، مسکني مقطعي بر درد هواي تهران
همزمان با برگزاري یكصد و هشتاد و یكمین جلسه 
شوراي شهر و بررسي طرح »کاهش«، بسیاري از 
اعضاي شورا متفق القول وضعیت کنوني هواي 
تهران را چندان مطلوب ارزیابي نكردند و بار دیگر 
نسبت به بروز آلودگي هایي با منشا زیست محیطي 
در زمستان 94 هشدار دادند. آلودگي هایي که بر 
هیچ کس پنهان نیست چه معضالت و مشكالت 
زیست محیطي را براي شهروندان در پي دارد. 
درست است که قرار شده است نمایندگان مردم 
در شوراي شهر تهران بار دیگر به سراغ دولتي ها 
بروندو از آنان خواستار پرداخت معوقات بخش 
توسعه زیرساخت هاي حمل و نقل عمومي شوند، 
اما مقرر شد که طرح »کاهش« به صورت آزمایشي 
در چند منطقه تهران به اجرا در آید تا بلكه وضعیت 
کنوني هواي تهران کمي تلطیف شود. هرچند که به 
نظر مي رسد اجراي این طرح نیزمسكني مقطعي بر 
درد نبود سیستم حمل و نقل عمومي توسعه یافته و 

همه گیر در پایتخت است. 

پزشكان متخصص قابل توجه 
مركز جامع درمان سرطان در كرج 

شامل بخش منحصربفرد شيمى درمانى 
فعال (داراى 30 تحت ICU) با مجوز 

تاسيس بخش راديوتراپى در ساختمانى 
به مساحت 1800 مترمربع (داراى پايان 
كار و اسناد تفكيكى) آماده مشاركت و 

همكارى  پزشكان متخصص است.

تلفن تماس:
0263-282 26 86 



 ترجمه: نیلوفر شایسته 

جامعه  و  آمریکا  نورولوژي  آمریکایي  آکادمي 
آمریکایي اپي لپسي راهنما جدید را در رابطه با 
پروگنوز و درمان اولين تشنج بدون عامل مشخص 

در بزرگساالن منتشر کرد.
این راهنما، تنها یک توصيه نامه ساده سياه و سفيد 
نيست. این مساله بسيار مهم است که پزشکان درگير 
با بيماراني که اولين تشنج بدون عامل مشخص خود 
را تجربه مي کنند، بدانند که چه رویکردي براي آنها 
بهتراست. پزشکان باید خطر فردي عود تشنج را 
در برابر عوارض جانبي داروهاي آنتي اپي لپتيک 
سنجيده و ترجيحات بيمار مطلع و آموزش دیده را 

درنظر داشته باشند.
بزرگساالني که دچار اولين تشنج بدون عامل 
مشخص مي شوند، 21 تا 45 درصد بيشتر احتمال 
دارد که در عرض 2 سال بعد نيز دوباره دچار حمله 
تشنجي شوند، خصوصا آنکه این ميزان خطر در 
سال اول بيشتر است. عواملي که خطر عود را بيشتر 
مي کنند، شامل سابقه قبلي   سکته مغزی یا دیگر 
عوامل خونریزي دهنده مغزي، داشتن نوار مغزی 
همراه با یک ناهنجاري اپي لپتي فرم، ناهنجاري قابل 
توجه در تصویربرداري مغزي، و تشنج شبانه است. 
این ميزان خطر براي بيماراني که بالفاصله تحت 
درمان با داروهاي ضد تشنج قرار مي گيرند، کمتر 

خواهد بود.
نشریه  در  شواهد،  بر  مبتني  گایدالین  این 

Neurology به چاپ رسيده است.

درمان کنيم يا درمان نکنيم؟
درگير  نورولوژیست ها  حاضر،  حال  در 
این مساله هستند که آیا اولين تشنج بدون عامل 
مشخص درمان شود یا منتظر شوند تا اگر بيمار 
دومين حمله تشنجي خود را تجربه کرد، آنگاه 
وي را تحت درمان با دارو قرار دهند. آنها همراه 
با بيمارانشان، باید ميان شناخته شدن به عنوان 
بيمار تشنجي و به دنبال آن، رعایت نکات الزم 
را مانند عدم رانندگي یا بيکار شدن خطر بروز 
حمله تشنجي دیگر، که مي تواند منجر به صدمات 

جسمی یا حتي مرگ مي شود، تعادل برقرار کنند.
در  گایدالین  این  نویسندگان  اعضاي 
بررسي هاي خود 47 مقاله مرتبط را شناسایي کردند 
و توصيه ها را به قدرت شواهد موجود مرتبط کرده 
و به آنها امتياز دادند. آنها در مجموع، تشنج هاي 
بدون علت مشخص را که در مطالعه هاي موجود 
یافته بودند، به 2 دسته گسترده تقسيم کردند: 1( 
تشنج با اتيولوژي نامشخص 2( تشنجي که در 
رابطه با یک ضایعه مشخص مغزي از قبل موجود 
یا اختالل پيش رونده سيستم عصبي مرکزي باشد. 
آناليزهاي آنها نشان داد بروز تجمعي عود تشنج در 
طول زمان افزایش یافته و اغلب آنها در طول 1 تا 

2 سال اول پس از نخستين حمله تشنجي بروز 
مي کنند. بيشترین خطر نيز در همان سال اول است.  

32 درصد در سال اول و تنها 46 درصد تا 5 سال.
خطر عود تشنج تحت شرایط خاص دو برابر 
مي شود. براي نمونه، یک ضایعه خونریزي دهنده 
مغزي قبلي، مانند تشنج، در مقایسه با بيماراني که 
تشنج بدون عامل مشخص داشته اند، با افزایش 
ميزان نسبي خطر عود در 1 تا 5 سال، یعني 2/55 برابر 
همراه است. شواهد قوي همچنين پيشنهاد مي کنند 
که وجود یک EEG که نشانه هایي از اپي لپسي 
داشته باشد، خطر عود را بيشتر مي کند. این ميزان 
افزایش، در مقایسه با بيماراني که ناهنجاري خاصي 

در EEG خود ندارند، 2/16 برابر خواهد بود. 
در مورد دیگر عوامل، شواهد با قدرت متوسطي 

وجود دارند که خطر عود را بيشتر مي کنند. اگر 
بيماري نتایج تصویربرداري غيرطبيعي در مغز داشته 
باشد، در مقایسه با افرادي که نتایج تصویربرداري 
مغزي آنها طبيعي است، نسبت خطر در 1 تا 4 سال، 
2/44 برابر خواهد بود. تشنج شبانه نيز در مقایسه 
با افرادي که تشنج را در زمان بيداري و هوشياري 
داشته اند، نسبت خطر را در 1 تا 4 سال، 2/1 برابر 

خواهد کرد. 
از سوی دیگر، اگر حمله تشنجی، محل فوکال 
باشد، یعنی می توان گفت به مشکالت ارتباط ميان 
نورون ها. مربوط است اما اگر هيچ نقطه فوکالی پيدا 
نشود، EEG کامال طبيعی باشد و MRI نيز مشکل 
خاصی را نشان ندهد، در این شرایط، خطر عود 
تشنج کاهش یافته و به 20 تا 25 درصد خواهد رسيد.

بسياری از بيماران این خطر 25 درصدی را قبول 
می کنند، اما بعضی نيز آن را باال می دانند. اگر بيماری 
تصميم به شروع دارودرمانی گرفت و بعدا از ادامه 
درمان سرباز زد، باز با همان خطر 25 درصدی 
روبر است. البته باید توجه داشت که داروهای 
در دسترس کنونی، نسبت به داروهای قدیمی، 
کمتر سميت دارند. سابقا، اگر بيماری تصميم به 
دارودرمانی می گرفت، تصميم بزرگی گرفته بود، 
اما خبر خوب آنکه، در حال حاضر داروهایی 

وجود دارند که بسيار خوب تحمل می شوند.
البته نکته منفی این داروها آن است که، داروهای 
جدیدتر بيماری زمينه ای را تغيير نمی دهند. در واقع، 
آنها عالیم را درمان می کنند که البته در بسياری از 
موارد نتيجه خوبی هم می دهند. بيمار می تواند 
روزانه یک قرص مصرف کند و حمله تشنجی هم 

نداشته باشد.
بررسی های انجام شده نشان می دهند که درمان 
فوری پس از حمله اوليه، خطر بروز حمله بعدی را 
در طول 2 سال نخست پس از حمله تشنجی اول 
کاهش می دهد. این کاهش ميزان خطر ممکن است 

به 35 درصد هم برسد.

پروگنوز طوالنی مدت
شواهد حاکی از آن هستند، در مقایسه با مواردی 
که شروع درمان با تعلل آغاز شده و به بعد از بروز 
حمله دوم تشنج کشانده شده، درمان فوری با 
داروهای ضدتشنج نيز بعيد است شانس رسيدن به 
بهبود تشنج پایدار را افزایش دهند. در حالی که عود 
تشنج می تواند باعث بروز پيامدهای جدی روانی 
اجتماعی شود، مانند از دست دادن مجوز رانندگی 
و محدود شدن در محل کار، بعضی مطالعات حاکی 
از آن هستند که تفاوت قابل توجهی در مقياس های 
کيفيت زندگی استاندارد دو ساله بيماران، ميان 
درمان فوری با داروهای ضدتشنج یا به عقب 
انداختن شروع درمان تا بروز حمله دوم وجود 

ندارد.
این گایدالین جدید زمانی در دسترس قرار 
گرفته که تعریف کنونی استاندارد اپی لپسی در حال 
تغيير است. ليگ بين المللی عليه اپی لپسی، تعریف 
جدیدی را ارائه کرده که افراد با حمله تشنجی بدون 
عامل مشخص را نيز در برمی گيرد. این افراد باید 
حداقل خطر 60 درصدی عود تشنج را در طول 
10سال بعدی داشته باشند. در حال حاضر، اینگونه 
تصور می شود که بيمار باید 2 حمله تشنجی داشته 
باشد تا تحت نام اپی لپسی شناخته شود. بسياری 
از پزشکان اینطور آموزش دیده اند که یک حمله 
تشنج، اپی لپسی نيست و بنابراین، نباید درمان 

شود.
درمان هایی که برای این بيماران تجویز می شود، 
کاربامازپين،  فنوباربيتال،  فنی توئين،  از  عبارتند 

والپروئيک اسيد و الموتریژین.

خبــر

نانو راکت مغناطيسی برای حمل دارو
Nano: محققان هلندی با استفاده از نانوذرات مغناطيسی اقدام به ساخت نانو راکت حامل  
دارو کردند که می تواند با اعمال ميدان مغناطيسی محتویات دارویی خود را در محل مورد نظر 
رهاسازی کند. با این روش می توان پليمرزوم ها را به گونه ای مهندسی کرد که بتوانند محتویات 
دارویی را با خود حمل کنند و با ابزاری شبيه به موتور، راکت ها به سوی هدف حرکت کنند. 
ترکيبات بسيار کوچک موجود در این ساختار به گونه ای هستند که با هم واکنش داده و یک 
نيروی فشاری ایجاد می کنند که عامل حرکت این نانوساختار است. بنابراین، مولکول های 

بزرگتر به عنوان بار درون این نانوحامل می توانند به نقطه مورد نظر منتقل شوند.
این نانوحامل، همانند یک راکت، به سوی هدف حرکت کرده و با رسيدن به نقطه مورد نظر 
منفجر می شود. در واقع درون این نانوحامل دریچه های مغناطيسی قرار داده شده است که با 

اعمال مغناطيس می توان آن ها را گشود و مولکول های بزرگ را رهاسازی کرد.

تسکين درد با نانوميله های دارای پوشش پروتئينی
Nano: یک گروه تحقيقاتی از مؤسسه علوم مواد سلولی دانشگاه کيوتو موفق به ارائه روشی شدند که در 

آن از نانوميله های طال برای هدف گيری گيرنده های درد استفاده می شود.
نانوميله های طال ابعاد کوچکی دارند، به طوری که طول و عرض آن ها بين یک تا صد نانومتر است. 
پژوهشگران این پروژه اقدام به پوشش دهی نانوميله های طال با نوعی پروتئين کردند، پروتئينی که چربی 
را در بدن منتقل می کند. به این پروتئين ها ليپوپروتئين گفته می شود. این پوشش دهی موجب می شود تا 
 TRV1 نانوميله ها به غشاء سلول های عصبی متصل شوند که این کار از طریق گيرنده های درد موسوم به

انجام می شود.
پرتوهای مادون قرمز به این نانوميله های دارای پروتئين گيرنده های درد تابيده می شود. این نانوميله ها 
گرم شده و موجب فعال شدن گيرنده های درد در بدن می شود. با این کار یون های کلسيم از بين غشاء 
اجازه عبور پيدا می کنند. با فعال شدن، گيرنده های درد حساسيت خود را از دست داده و به نوعی 

موجب تسکين درد می شوند. نکته مهم دیگر آن است که گرمادهی به نانوميله های طال موجب فعال 
شدن گيرنده ها می شود بدون این که اثری روی غشاء باقی گذارد، اثری که معموالً موجب آسيب غشاء 

می شود.
تحقيقات پيشين نشان داده  بود که نانوذرات مغناطيسی نيز می توانند موجب فعال شدن گيرنده های 

درد شوند که این کار با اعمال ميدان مغاطيسی انجام می شود. در 
این روش الزم است سلول های هدف به شکل ویژه ای اصالح 
شوند. در این پروژه نياز به اصالح ژنتيکی سلول ها نيست و کارایی 

نانوميله های 1000 بار بيشتر از نانوذرات مغناطيسی است.
توتسویا موراکامی از محققان اصلی این پروژه می گوید: 
»این نانوذرات طال می توانند به مدت طوالنی درون بدن باقی 
بمانند. کسانی که دردهای مزمن دارند می توانند از تزریق 

موضعی این نانوذرات استفاده کنند.«
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دیابت  آمریکایی  انجمن   :Medscape
و انجمن آمریکایی قلب به تازگی بيانيه 
در  را  شده ای  روزآمد  و  مشترک  علمی 
مورد پيشگيری از بيماری قلبی عروقی در 
منتشر  نوع 2  دیابت  به  مبتال  بزرگساالن 
کرده است. این بيانيه که نسخه قبلی آن در 
سال 2007 منتشر شده بود، در دو نشریه
Diabetes Care  و Circulation به 

چاپ رسيده است. 
اطالعات  از  خالصه ای  سند،  این  در 
سال  از  شده  منتشر  مطالعات  به  مربوط 
2008، همچنين تغييراتی که در راهنما دیگر 
از سازمان های مربوط براساس این داده ها 
منتشر شده، آورده شده است. تمامی تالش 
اعضای دو انجمن، بر همخوانی توصيه ها 

بوده است.
در این گایدالین، معيارهای تشخيصی، 
انجمن   2010 سال  توصيه های  شامل 
 HbA1c آمریکایی دیابت مبنی بر استفاده از
در تشخيص دیابت، مدیریت سبک زندگی، 
شامل فعاليت فيزیکی و تغذیه، مدیریت وزن، 
استفاده از آسپيرین، کنترل گلوکز، مدیریت 
فشار خون، مدیریت ليپيد، غربالگری برای 
عوارض کليوی و بيماری های قلبی عروقی 
و فهرستی از موضوع های مورد چالش که 
نياز به تحقيقات بيشتری دارند، آورده شده 

است.
تغییرات عمده در الفبای مراقبت از 
دیابت در طول 8 سال گذشته: محققان 
می گویند از سال 2007، تغييرات عمده ای در 
اجزای الفبای مراقبت از دیابت رخ داده است. 
در گذشته، سوال اصلی آن بود که آیا کاهش 
بيشتر از باالترین حد نرمال HbA1c که 7 
درصد است، مزایای بيشتری برای بيماری 

قلبی عروقی خواهد داشت.
نتایج 3 کارآزمایی اصلی که در سال 
2008 انجام شده اند، نشان می دهند این مساله 
خيلی واقعيت ندارد. بنابراین، 7 درصد هنوز 
هم یک هدف است، اما وقتی بر پيشگيری 
از بيماری قلبی عروقی تمرکز شود، گلوکز 
تنها هدف اصلی نيست.راهنما موجود در 
مورد فشار خون در بيماران مبتال به دیابت 
نيز اخيرا از هدف 130/80 ميلی متر جيوه 
جيوه  ميلی متر   140/90 به  و  رفته  باالتر 
مهم  کارآزمایی های  در  زیرا  رسيده اند، 
 ACCORD مانند کارآزمایی فشار خون
سال 2010، مشخص شد هدف 130/80، 
مزایای خاصی را متوجه بيمار نمی کند و 
با عوارض جانبی بيشتری همراه است. به 
نظر می رسد هدف کنونی )140/90( برای 

پيشگيری از CVD مناسب تر است.
تصميم  مهم ترین  کلسترول،  در بحث 
به داده های سال 2013 باز می گردد. در آن 
سال، انجمن آمریکایی قلب و کالج آمریکایی 
کاردیولوژی به پزشکان توصيه کردند دیگر 
سطح باالی LDL را در بيماران درمان نکرده 
و به جای آن، در همه بيماران در معرض 
خطر CVD از استاتين ها استفاده کنند. این 
دستورالعمل که توصيه می کند اغلب بيماران 
مبتال به دیابت نوع 2 تحت درمان با دوزهای 
متوسط تا باالی استاتين ها باشند، مورد تائيد 
انجمن آمریکایی دیابت هم قرار گرفت. در 
بخش مربوط به اصالحات سبک زندگی، 
ذکر شده کارآزمایی Look AHEAD که 
در سال 2013 منتشر شده، نشان می دهد 
هرچند مداخالت سختگيرانه سبک زندگی 
خطر CVD را کم نمی کند، باعث ارتقای 
عملکرد و کيفيت زندگی بيماران شده و 
تعداد داروهای مورد نياز بيماران دیابتی را 

کاهش می دهند.

دستورالعمل پيشگيری 
درمان کنیـم؟از بيماری قلبی عروقی

 درمان نکنیـم؟

توصيه های روزآمد شده 
واکسيناسيون آنفلوآنزا

تــازه ها

Medscape: براساس خط مشی جدید 
آکادمی آمریکایی کودکان، واکسيناسيون 
آنفلوآنزا باید برای همه پرسنل بهداشت 
و درمان اجباری باشد. این بيانيه بوسيله 
آکادمی  این  عفونی  بيماری های  کميته 
که  است  این  هدف  است.  شده  ارایه 
در سال 2020،  آنفلوآنزا  واکسيناسيون 
90 درصد پرسنل بهداشت و درمان را 
پوشش دهد، اما بيشترین پوشش که در 
فصل آنفلوآنزای 2013-2014 دیده شد، 
تنها 75 درصد پرسنل را در بر گرفته بود. 
ایميونيزاسيون اجباری موثرتر از برنامه 
این  در  است.  داوطلبانه  ایميونيزاسيون 
صورت، ميزان پوشش افراد به 94 درصد 

خواهد رسيد.
آنفلوآنزا  توصیه های روزآمد شده 
برای کودکان: واکسن آنفلوآنزا بهترین راه 
برای حفاظت کودکان در برابر این ویروس 
است. ویروس آنفلوآنزا غير قابل پيش بينی 
است و هميشه نمی توان شدت آن و اینکه 
تا چه اندازه گروه های مختلف جمعيتی 
را تحت تاثير قرار می دهد، پيش بينی کرد. 
واکسينه شدن با واکسن آنفلوآنزا در هر 
سال، به طور قابل توجهی خطر بستری 
شدن کودکان را در بيمارستان در اثر این 
بيماری کاهش می دهد و به دنبال آن، دیگر 
اعضای خانواده و جامعه نيز محافظت 

می شوند. 
مير  و  مرگ  درصد   90 گذشته،  در 
کودکان  در  آنفلوآنزا  اثر  در  کودکان 
فصل  در  می شد.  دیده  نشده  واکسينه 
کودک   145  ،2014-2015 آنفلوآنزای 
آنفلوآنزا  با  مرتبط  بيماری های  اثر  در 
فوت کردند که اغلب آنها نيز هيچ بيماری 

زمينه ای خاصی را هم نداشتند. 
توصيه   کودکان  آمریکایی  آکادمی 
می کند والدین کودکان خود را در اولين 
فرصت واکسينه کنند، زیرا فصل آنفلوآنزا 
ممکن است در اوایل پائيز یا زمستان آغاز 
شود یا بيشتر از یک پيک از این بيماری 
دیده شود و تا اواخر فصل بهار هم به طول 
انجامد. در این بيانيه، توصيه های مربوط به 
استفاده روتين از واکسن فصلی آنفلوآنزا و 
داروهای ضدویروسی در کودکان به روز 
شده اند. این آکادمی توصيه می کند تمامی 
افراد 6 ماهه و باالتر، شامل همه کودکان و 

نوجوانان، ساالنه واکسينه شوند.
آنفلوآنزای  فصل  نکات  مهم ترین 
است:  زیر  موارد  شامل   2015-2016
1( واکسن آنفوالنزا جهانی ساالنه با یک 
واکسن سه ظرفيتی یا چهار ظرفيتی انجام 
شود )هيچ یک بر دیگری برتری ندارند(، 
سال  آنفلوآنزای  واکسن  گونه های   )2
 H3N2  یا A 2016-2015، آنفلوآنزای
و B یا Yamagata lineage هستند 
شده  استفاده  گونه های  به  نسبت  که 
متفاوت  گذشته،  سال  واکسن های  در 
دربرگيرنده  واکسن سه ظرفيتی  هستند. 
 A/California/7/2009 )H1N1(
A/ همچنين   ،pdm09-like virus

 Switzerland/9715293/2013
B/ و   )H3N2(-like virus
 Phuket/3073/2013-like virus
است.   )B/Yamagata lineage(
موارد  بر  عالوه  نيز  4ظرفيتی  واکسن 
)B/ اضافی   B ویروس  حاوی  فوق، 
 Brisbane/60/2008-like virus

)[B/Victoria lineage] است.
تا 8 سال،  ماه  برای کودکان 6   )3 
الگوریتم موجود روزآمد شده تا تغييرات 
سال  به  نسبت  را  ویروس  گونه های 
گذشته، منعکس کند. این بيانيه، از سوی 
دیگر، استفاده از داروهای ضدویروسی 
را به منظور پيشگيری و درمان آنفلوآنزا 
در کودکان پوشش می دهد. پزشکان باید 
بيماری  به  مشکوک  کودکان  بی درنگ 
چه  هر  تا  دهند  تشخيص  را  آنفلوآنزا 

سریع تر درمان ضدویروسی آغاز شود.

دستورالعمل جديد تشخيص و درمان اولين تشنج بدون عامل مشخص در بزرگساالن

Medscape: در دو تصميم جداگانه، کميسيون 
 )panobinostat( »اروپا داروی »پانوبينوستات
را با نام تجاری Farydak و ساخت شرکت 
نوارتيس، برای درمان مالتيپل ميلوما و در ترکيب 
با »دابرافنيب« )dabrafenib(، با نام تجاری 
Tafinlar و ساخت شرکت نوارتيس، و داروی 
نام تجاری  با  را   )trametinib( »ترامتينيب«
درمان  برای  نوارتيس،  Mekinist و ساخت 
مالنومای پيشرفته مورد تائيد قرار داد. نظرات 
مثبتی که در مورد این دو محصول در ژوئن 2015 
ارایه شده بودند، منجر به این تائيدیه شده است. 
تائيد پانوبينوستات که نوعی داروی خوراکی 
است، برای استفاده در ترکيب با »بورتزوميب« 
ضدالتهابی  عامل  یک  و   )bortezomib(
مبتال  بزرگساالن  درمان  برای  )دگزامتازون(، 
به  مقاوم  یا  عودکننده  ميلومای  مالتيپل  به 
درمان، اعالم شده که پيش از این، حداقل دو 
عامل  یک  و  بورتزوميب  شامل  درمان،  دوره 
ایمونومدوالتوری، دریافت کرده باشد. در ایاالت 
متحده نيز پانوبينوستات برای همين اندیکاسيون 

تائيدیه گرفته است.
هيستون  مهارکننده  نخستين  پانوبينوستات، 
اروپا  اتحادیه  در  دسترس  قابل  از  استيل  دی 
است. این دارو معرف یک گزینه درمانی جدید 
که  است  ميلوما  مالتيپل  به  مبتال  بيماران  برای 
بيماری شان پس از درمان های استاندارد مراقبت 

پيشرفت کرده است.
بيماران مبتال به مالتيپل ميلوما اغلب دچار 
عود بيماری یا توقف پاسخ به درمان می شوند. 
پانوبينوستات مکانيسم عملکرد جدیدی را ارایه 
اثربخشی پاسخ به درمان  می دهد که می تواند 
بهبود بخشد.  بيماران  استاندارد مراقبت را در 
این تئوری مطرح است که فعاليت اپی ژنتيک 
در  سلولی  عملکرد  بازیابی  به  پانوبينوستات 

بيماران مبتال به مالتيپل ميلوما کمک می کند.
تائيد اروپایی پانوبينوستات براساس داده های 
آناليز یک زیرگروه از 147 بيماری است که در 
 PANORAMA-1 مطالعه  محوری   3 فاز 
وارد شده و پيش از آن، حداقل دو رژیم درمانی، 
شامل بورتزوميب و یک عامل ایمونومدوالتوری، 

دریافت کرده بودند.
پانوبينوستات،  ترکيب  کارآزمایی،  این  در 
دارونما،  ترکيب  با  دگزامتازون،  و  بورتزوميب 
بورتزوميب و دگزامتازون، در بيماران مبتال به 
مالتيپل ميلومای عود کننده یا عودکننده و مقاوم 
مقایسه شدند. ميانه بقای بدون پيشرفت بيماری 
در گروه پانوبينوستات، 7/8 ماه بيشتر از گروه 

دارونما محاسبه شد.
شایع ترین عوارض جانبی غيرهماتولوژیک، 
شامل اسهال، خستگی، تهوع و استفراغ بودند. 
ظاهر  درمان  با  که  هماتولوژیک  سميت های 
شدند، عبارت بودند از ترومبوسيتوپنی، آنمی، 

بيشتر  که  قلبی،  لنفوپنی. حوادث  و  نوتروپنی 
تاکی کاردی،  دهليزی،  فيبریالسيون  همه  از 
تپش قلب و تاکی کاردی سينوسی، و همچنين 
حوادث سنکوپ، در بيماران گروه پانوبينوستات 
در مقایسه با پالسبو، بيشتر دیده شد. قطع درمان 
به دليل عوارض جانبی در 36/2 درصد بيماران 
رخ داد که مهم ترین دالیل آن، عبارت بودند از 
اسهال، آستنی، خستگی و پنومونی.مرگ های حين 
درمان که ربطی به مالتيپل ميلوما نداشتند، در گروه 

پانوبينوستات بيشتر از گروه پالسبو دیده شد

درمان ترکيبی در مالنوما بهتر از 
مونوتراپی است

دابرافنيب  داروی  دو  ترکيب  تائيد 
 )trametinib( ترامتينيب  و   )dabrafenib(
مالنومای  به  مبتال  بزرگساالن  در  تجویز  برای 
متاستاتيک یا غير قابل برداشتی است که موتاسيون 
BRAF V600 هم دارند. این بيماران، در حدود 
40 درصد تمامی موارد مالنوما را تشکيل داده و 
اغلب تهاجمی هم هستند. هر دوی این داروها برای 
درمان مالنوما در اروپا تائيد شده اند، اما برای استفاده 
مجزا. ترکيب این دو دارو به تازگی در ایاالت متحده 

نيز مجوز ورود به بازار دارویی را گرفته است.
مجوز جدید بازاریابی در اروپا براساس نتایج 
 COMBI-v و COMBI-d فاز 3 مطالعه های
صادر شده است. در مطالعه COMBI-d، متوسط 

بقای کلی بيماران با درمان ترکيبی، 6 ماه بيشتر از 
مونوتراپی دابرافنيب بوده است. بيشتر بيماران در 
گروه ترکيبی در مقایسه با گروه مونوتراپی، در 
سال 1 و 2 زنده ماندند. در این مطالعه، موضوع 
نگران کننده ای در مورد ایمنی داروها گزارش نشد. 
در گروه ترکيبی، شایع ترین عوارض جانبی که 
حدود 20 درصد بيماران را درگير کرد، عبارت 
بودند از تب، خستگی، تهوع، سردرد، لرز، اسهال، 
راش، آرترالژی، پرفشاری خون، استفراغ، سرفه، 

و ادم محيطی.
یک  از   ،COMBI-v مطالعه  در 
ومورافنيب  نام  به  دیگر،   BRAF مهارکننده 
مقایسه،  داروی  عنوان  به   )vemurafenib(
استفاده شد. متوسط بقای کلی بيماران، به طور 
قابل توجهی در ترکيب دابرافنيب و ترامتينيب، 
در مقایسه با ومورافنيب مونوتراپی، بيشتر گزارش 
مورتاليتی  ميزان  نيز،  بيماران  پيگيری  در  شد. 
بيماران در گروه ترکيبی در مقایسه با مونوتراپی 

کمتر بود.
در حال حاضر، متخصصان مالنوما معتقدند 
ترکيب یک مهارکننده BRAF و یک مهارکننده 
MEK، باید به عنوان استاندارد مراقبت در بيماران 
 BRAF مبتال به مالنوما پيشرفته که موتاسيون
مثبت هستند، مورد استفاده قرار گيرد و تاکيد 
می کنند که درمان ترکيبی به جای یک مهارکننده 

BRAF به تنهایی تجویز شود.

تائيد درمان های جديد مالتيپل ميلوما و مالنومادر اروپا
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خبــر

اثر نامطلوب بی حسی موضعی بر دندان کودکان
Web MD: امروزه استفاده از داروهای بی حس کننده موضعی در دندان پزشکی بیش از هر جای 
دیگری رواج دارد. همچنین مراجعه کودکان به مطب های دندان پزشکی در سال های اخیر افزایش 
قابل مالحظه ای داشته که همین منجر به گسترش استفاده از مواد بی حس کننده شده است. گروهی 
از پژوهشگران به تازگی با قرار دادن سلول های دندان کودکان در معرض مواد رایج بی حس کننده 
موضعی به این نتیجه رسیدند که این مواد جلوی تکثیر سلولی و در نتیجه رشد دندان را می گیرد. در 
این مطالعه مشخص شد هر قدر دندان بیشتر در معرض مواد بی حس کننده مصنوعی قرار گیرد و 
هر قدر غلظت این مواد بیشتر باشد، اثرات نامطلوب آن در عملکرد میتوکندری سلول های دندان 
بیشتر می شود. همین تداخل در عملکرد در نهایت به بروز مرگ سلولی می انجامد. این پژوهشگران 
بر این باورند که اگر مطالعات آینده نیز این پدیده را مورد تائید قرار دهد، شاید الزم باشد که برخی 

رویه های مربوط به استفاده از مواد بی حسی موضعی برای کودکان تغییر یابد.

کشف قدیمی ترین مورد سرطان خون
Medscape: پژوهشگران آلمانی در شهر اشتوتگارت با مطالعه بقایای استخوانی یک زن که 
در دهه سی ام زندگی خود در حدود 7 هزار سال پیش درگذشته بود، به نشانه های وجود سرطان 
خون در بافت های داخلی استخوان وی برخوردند .به نظر می رسد این زن بر اثر عوارض این 

بیماری درگذشته است .
در همین زمینه هیک شرف، پژوهشگر مرکز مطالعات دیرین زیست شناسی و تکامل انسان 
سنکنبرگ اعالم کرد: »ما قطعات مختلفی را از استخوان های این اسکلت بررسی کرده و در 
مطالعات خود از سیستم پرتونگاری مقطعی کامپیوتری استفاده کردیم. تیم پژوهشگران  ما در 
این بررسی ها با عالئم غیرمعمول از بین رفتن بافت های داخلی استخوان ها در بخشهای استخوان 

بازوی سمت راست و جناغ سینه رو به رو شدند.« 
باید توجه داشت که در محوطه مورد نظر که جسد این زن در آن کشف شده، ده تدفین 

دیگر نیز انجام شده بود. بر اساس 
شده  منتشر  رسمی  گزارش های 
در این رابطه، این تدفین ها در یک 
محوطه متعلق به دوران نوسنگی 
کشف  اشتوتگارت  مولهاوسن 
شده و در هیچ کدام از موارد دیگر، 
استخوان های کشف شده در این 
این  مشابه  نشانه های  منطقه، 
هیک  نمی شود.  دیده  بیماری 

شرف   در خاتمه توضیحات خود افزود: »البته 
ما نمی توانیم به طور دقیق اعالم کنیم که این زن چگونه و به چه صورت بر در اثر 

این بیماری درگذشته است.«

 ترجمه: مریم حسینی

کنونی،  دنیای  »در  عنوان  با  مقاله ای  در  مقدمه: 
غربی های مدرن از چه بیماری هایی می میرند؟« که 
اخیرا در نشریه گاردین به چاپ رسیده، به سرطان، 
دمانس، بیماری قلبی و گونه یا گونه های جدید 
بیماری های عفونی، اشاره شده که قاتالن مدرن به 
حساب می آیند. در شماره قبل، به موارد سرطان و 
دمانس اشاره شد. در این شماره، دو مورد دیگر از 

نظر خواهد گذشت.

بيماري قلبي
ما کجا هستیم؟

در طول 50 سال گذشته، پیشرفت هاي قابل 
توجهي در میزان مورتالیتي ناشي از بیماري های 
قلبي عروقي رخ داده است. در آن سال ها، بیماري 
قلبي مسبب نزدیک به نیمي از مرگ ها در کشورها 
بود. با کمي تفکر، پیدا کردن دلیل آن زیاد مشکل 
نیست. سطح مصرف دخانیات 4 برابر بیشتر از زمان 
کنوني بود و رژیم غذایي غني از چربي هاي اشباع، 
شیر پرچرب، کره و گوشت قرمز کامال عادي به 

شمار مي آمد. 
امروزه این نوع غذاها با مواد غذایي کم چرب، 
روغن هاي گیاهي، شیر کم چرب و گوشت سفید 
جایگزین شده اند. داروهایي در دسترس قرار دارند 
که فشار خون و سطح کلسترول را کاهش مي دهند 
و مي توان عروق خوني کامال گرفته یا باریک شده را 

بدون نیاز به جراحي هاي بزرگ درمان  کرد.
در حال حاضر، چه؟

روند ابداع داروهایي براي قلب هاي آسیب دیده، 
یک مشکل کلیدي دارند: آزمایش کردن آنها مشکل 
و سخت است. ما نمي توانیم قفسه سینه بیمار را باز 
کنیم تا نمونه هاي بافت قلبي را برداریم. این مساله، نه 

عملي است و نه اخالقي.
یک راه حل براي دانشمندان در سال هاي اخیر، 
استفاده از سلول هاي بنیادي است. محققان دانشگاه 
ناتینگهام انگلستان، با استفاده از سلول هاي پوست 
بیمار و خواباندن آنها در مواد مغذي، توانستند آنها 
را به سلول هاي بنیادي تبدیل کنند؛ نوعي از سلول 
که مي تواند به هر نوع بافتي تبدیل شود. این سلول ها 
سپس به سلول هاي قلبي ارتقا یافته و در ظروف 
پتري نگاه داشته مي شوند تا آزمایش هاي مورد نظر 

روي آنها انجام شوند. این سلول ها، براي آزمایش 
داروهاي جدید بسیار ایده آل بوده و باعث پیشرفت 

فوق العاده مهمي مي شوند.
دیگر دانشمندان معتقدند شاید بتوان در آینده 
نزدیک از سلول هاي بنیادي، مستقیما براي ترمیم 

بافت قلبي آسیب دیده استفاده کرد.
مشکالت موجود چه هستند؟

هرچند روش هاي عملي پزشکي و جراحي ها به 
افراد مبتال به بیماري هاي قلبي عروقي بسیار کمک 
کرده و جان هاي زیادي را نجات مي دهند، مسائل 
اپیدمیولوژیک زیادي وجود دارند که این منافع را 
تهدید مي کنند. به طور مثال، میزان مصرف سیگار 
بین سال هاي 1972 و 1994، به طور قابل توجهي 
کاهش یافته، اما پس از آن، کاهش شیب آن روند 
کندتري به خود گرفته است. از سوي دیگر، شیوع 
مصرف بی رویه مشروبات الکلي از دهه 1970 
تغییر قابل مالحظه اي نداشته است. از آن بدتر، از 
میانه دهه 1980، چاقي دوران کودکي در دختر و 
پسر روند صعودي داشته است، در حالي که میزان 
چاقي بزرگساالن نیز کماکان به افزایش خود ادامه 
مي دهد. از این رو با بروز بیشتر دیابت روبرو هستیم. 
تمامي این عوامل، میزان خطر مرگ و میر ناشي از 

بیماري قلبي را بیشتر کرده و در آینده نزدیک، مجددا 
با میزان باالي این نوع مرگ و میرها روبرو خواهیم 
شد. محققان هشدار مي دهند، در واقع، این عوامل، 
روند نزولي بیماري قلبي و مرگ و میر ناشي از را که 
در حال حاضر شاهد آن هستیم، معکوس کرده و به، 
باعث افزایش آنها خواهند شد. مساله اي که مي توان 

منتظر بروز آن بود.

بيماري های عفوني
ما کجا ايستاده ايم؟

ریشه کنی بیماري های عفوني در دنیاي غرب، 
به طور کلي به توسعه برنامه هاي واکسیناسیون و 
آنتي بیوتیک ها نسبت داده مي شود، هرچند پیشرفت 

بهداشت و آموزش آن نیز از عوامل کلیدي هستند.
در حقیقت، میزان مرگ و میر ناشي از سل، به 
عنوان یک قاتل خطرناک، از اواسط قرن 19 رو به 
افول گذاشت. در سال 1838، سل منجر به مرگ 
حدود 4 هزار نفر در هر یک میلیون نفر جمعیت 
شد، اما تا سال 1900، این رقم به حدود 1000 نفر 
در هر یک میلیون نفر جمعیت رسید. واکسن ها و 
آنتي بیوتیک ها کاري براي این کاهش انجام ندادند. 
عالوه براین، مشخص نیست اصال چرا این کاهش 

رخ داد؛ اما مشخص است که برنامه هایي مانند پروژه 
واکسن BCG، در اواسط قرن 20، سل را از هیبت 

یک قاتل خطرناک بیرون آورد. 
در حال حاضر، چه؟

در دنیاي غرب، بسیاري از بیماري هاي عفوني 
به دام افتاده اند، اما ایجاد تعادل یک مساله اضطراری 
است. در دهه 1960، گفته شد یک جراح عمومي 
آمریکایي ادعا کرده بیماري هاي عفوني به طور کامل 
مهار شده اند. این داستان ممکن است ساختگي 
باشد، اما قطعا نگرش آن زمان را به تصویر مي کشد. 2 
دهه بعد، HIV به غرب رسید و داستان کامال روشني 
درباره خطر همیشه حاضر بیماري هاي عفوني بر سر 
زبان ها افتاد. این بیماري ها مي توانند بسیار سریع و از 

دیگر قسمت هاي دنیا گسترش یابند.
عالوه براین، افزایش مقاومت آنتي بیوتیکي که 
نتیجه استفاده بیش از حد آنها است، منجر به افزایش 
ترس و نگراني در مورد این موضوع شده، زیرا ممکن 
است در آینده نزدیک، یکي از ابزار دفاعي کلیدي 
غرب در مقابل بیماري هاي عفوني از دست برود، 
مگر آنکه، کمپاني هاي داروسازي روند ابداع و 

ساخت داروهاي جدید را سرعت بخشند.
مشکالت موجود چه هستند؟

در دنیای کنونی که همه افراد به طور فراینده ای 
به هم مرتبط اند، محدود نگاه داشتن بیماري هاي 
عفوني کاري است بسیار مشکل. تغییرات به وجود 
آمده در الگوهاي آب و هوایي و افزایش مهاجرت 
از مناطق آسیب دیده در اثر باال آمدن سطح دریا یا 
گسترش بیابان ها، خطر رسیدن بیماري هاي جدیدیا 
گونه هاي جدید از بیماري هاي از پیش موجود را به 

غرب، تشدید مي کنند.
مشکالت  توسعه،  حال  در  کشورهاي  در 
بیماري هاي عفوني با مسائل سالمت، مانند دیابت 
و چاقي، جایگزین شده اند. هرچند هنوز هم در این 
مناطق مشکالت بزرگي در رابطه با بیماري هاي 
عفوني، مانند ماالریا، سل و ایدز، قد علم مي کنند، 
دیابت و چاقي نیز افراد را تحت تاثیر قرار مي دهند. 
کشورهایي از این دست )مانند ویتنام که مثال خوبي 
در این زمینه است(، به کمک هاي قابل توجهي از 
سوي آژانس هاي جهاني، مانند سازمان جهاني 
بهداشت، نیاز دارند، هرچند این آژانس  ها خود 
حمایت هاي مورد احتیاج خود را از کشورهاي 

غربي دریافت نمي کنند.

یافته های  براساس   :Live Science
می توانند  محققان  جدید،  تحقیق  یک 
با خواندن اثر 150 ژن از هر فرد، سن 
بیولوژیک وی را تعیین کنند، که ممکن 
است با سن تقویمی وی متفاوت باشد. 
فرد،  هر  بیولوژیک  سن  براین،  عالوه 
مقیاس بهتری برای تعیین سالمت وی، 
در مقایسه با سن تقویمی همان فرد است. 
محقق ارشد این مطالعه از کینگز کالج 
معتقد  مقاله  مسئول  نویسنده  و  لندن 
است: »بسیاری از افراد قبول دارند که 
اما  نیستند.«  هم  شبیه  ساله ها   60 همه 
هنوز سن تقویمی یک فرد برای تعیین 
هر موضوعی، از حق بیمه فرد گرفته تا 
نیاز واقعی وی به اعمال پزشکی در نظر 

گرفته می شود.
در این مطالعه جدید که به تازگی در 
چند  به   Genome Biology نشریه 
رسیده، محققان مواد ژنتیکی را از تعدادی 
فرد سالم 65 سال گرفته و آزمایش کردند. 
آنها به دنبال ژن هایی بودند که سالم ماندن 
افراد را با وجود باال رفتن سن، تضمین 

می کنند.
دانشمندان 150 ژنی را یافتند که از آنها 
برای محاسبه آنچه »نمره سن ژنی سالم« 
می نامند، استفاده کردند. به منظور بررسی 
این موضوع که آیا این نمره های به دست 
آمده، واقعا وضعیت سالمت افراد رانشان 
می دهند، پژوهشگران روش کار خود را 
در یک گروه جداگانه از شرکت کنندگان 
که همگی 70 سال سن داشتند، تکرار 
کردند. دانشمندان دریافتند که نمره های 
باالتر واقعا با سالمت بهتر، مانند سالمت 
شناختی بهتر، رابطه مستقیم داشتند. به طور 
خاص، آنها دریافتند که بیماران مبتال به 
آلزایمر،نمره های کمتری از نظر سن ژنی 

سالم به دست آوردند.
مطالعه،  »این  معتقدند:  محققان 
شواهدی قوی مبنی بر این موضوع ارائه 
می دهد که دمانس در انسان، در واقع نوعی 
تسریع پیری یا شکست در فعال کردن 
برنامه سالمت سن است.« به هر حال، 
این موضوع مشخص نیست آیا نمره سن 
ژنی سالم می تواند احتمال ابتالی فرد را به 

بیماری آلزایمر تعیین کند یا خیر.
انجمن  در  علمی  برنامه های  مدیر 
معتقد  مطالعه  این  مورد  در  آلزایمر، 
است: »در واقع، با انجام یک تست خونی 
می توان احتمال ابتالی فرد را به بیماری 

آلزایمر در 10 سال آینده پیش بینی کرد.«
در هر صورت، از هر زاویه ای که به این 
موضوع نگاه شود، با داده های ارزشمندی 
روبرو هستیم. اکنون، محققان می توانند 
تمامی افراد هم سن را با هم دیده و تعیین 
کنند، چه کسی قدرت شناخت سالم تری 
داشته و چه کسی از این موهبت برخوردار 
نیست. این موضوع، بدین معناست که 
این تست ژنتیکی می تواند به تفاوت های 
ژنتیکی پی ببرند که یک فرد 70 ساله مبتال 
به آلزایمر را از فرد 70 ساله دیگری که 
به این بیماری مبتال نیست، جدا می کند، 

پی ببرند.
محققان امیدوارند با انجام تحقیقات 
بیشتر روی این 150 ژن کلیدی، کلیدهای 
تشخیصی بیشتری را در مورد علل ایجاد 

کننده بیماری آلزایمر بیابند.

سن واقعی شما 
چند سال است؟ 

رژیم غذایی 
مدیترانه ای، موثر به 

اندازه استاتين ها

تــازه ها

پزشکان   :Medical News Today
هشدار می دهند: »افراد در معرض خطر 
سکته مغزی یا حمله قلبی، به جای مصرف 
استاتین ها، رژیم غذایی مدیترانه ای در پیش 
گیرند تا این خطر را در خود کاهش دهند.« 
خوردن غذاهای سالم تر، داشتن فعالیت 
فیزیکی بیشتر و نکشیدن سیگار، می تواند 
به اندازه آغاز مصرف داروهای کاهنده 
سطح کلسترول خون موثر باشد. از سوی 
دیگر، انجمن ها و سازمان های سالمت که 
چگونگی درمان بیماران را به پزشکان 
توصیه می کنند هم باید همسو با این نتایج، 
تاکید کمتری بر دارودرمانی در کاهش 
خطر حمله  قلبی عروقی داشته باشند. در 
واقع، پزشکان باید جزئیات بیشتری را 
در مورد خطرها  و نیز مزایای استفاده از 
استاتین ها به بیماران خود ارایه کرده و از 
سوی دیگر، جایگزین های غیردارویی و 
تغییرات سبک زندگی را نیز به آنها معرفی 
کنند تا بیمار تصمیم بگیرد که به کدام 

رویکرد تمایل بیشتری دارد.
در حال حاضر، اغلب پزشکان کمتر 
از دارودرمانی با استاتین ها حمایت کرده 
و معتقدند، اغلب افراد میانسال که مایلند 
بیماری قلبی نداشته باشند، به جای آنکه 
داروهای استاتین را در درازمدت مصرف 
کنند، می توانند با رعایت رژیم غذایی سالم، 
و شادی  پایدار  زندگی  و  بوده  قوی تر 
این  در  بگذارند. محققان  را پشت سر 
از  متذکر می شوند: »80 درصد  مطالعه 
بیماری های قلبی عروقی، که بزرگ ترین 
عامل مرگ و میر در جوامع محسوب 
می شود، در اثر عوامل قابل اصالح سبک 
زندگی مانند تغذیه، فعالیت فیزیکی و 
سیگار کشیدن، ایجاد می شوند. پزشکان 
باید با بیماران درباره طبیعت و ارزش 
یک  کنند.  صحبت  سالم  غذایی  رژیم 
رژیم غذایی مدیترانه ای در حد اعتدال، 
با مقدار بسیار کمی از غذاهای فرآوری 
شده، یک مداخله قلبی عروقی است که در 
کارآزمایی های بالینی تصادفی بررسی شده 
و تاثیر آن برای کاهش حوادث قلبی عروقی 

ثابت شده است.
بدانند  باید  بیماران  براین،  عالوه 
فعالیت های فیزیکی، خصوصا مواردی 
که افراد از آنها لذت می برند، می تواند 
منجر به مزایای مهم و بی پایان در سالمت 
و کیفیت زندگی افراد شود. همچنین، آنها 

باید به قطع سیگار تشویق شوند.
از  محدودی  درصد  تنها  مقابل،  در 
می برند،  منفعت  استاتین ها  از  بیماران 
در حالی که این داروها، عوارض جانبی 
خاصی هم دارند، مانند دردهای عضالنی 
در 5 تا 10 درصد افراد و دیابت در 1 
درصد بیماران. از سوی دیگر، استاتین ها 
می توانند از بروز حمله مجدد سکته مغزی 
یا حمله قلبی در 1 نفر از هر 40 فرد مصرف 
کننده استاتین ها، پیشگیری کنند. همچنین، 
فقط بین یک پنجاهم تا یک دویستم افراد 
نسبتا سالم که سابقه قبلی هیچ حادثه ای 
را نداشته اند، می توانند از مزیت استاتین ها 
که طوالنی کردن طول عمر است، استفاده 

کنند.
درمان  در  فوق،  مطالب  به  توجه  با 
بیماران تنها به عدد خام سطح کلسترول 
خون توجه کرد. هر تصمیمی برای درمان 
باید عوامل بیشتری را مدنظر قرار، مانند 
سبک زندگی و توانمندسازی بیمار برای 
انتخاب آگاهانه درباره گزینه های درمانی 

که پیش رو دارد. 

چهار قاتل مدرن برتر در دنیایی غرب چه هستند؟ )2(
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Medical News Today: تحقیقات جدید 
نشانه های  به  مبتال  افراد  که  می دهند  نشان 
دیگر  افراد  به  نسبت  است  ممکن  اوتیسم 

خالق تر باشند. 
اوتیسم اختاللی رشدی است که با مشکالتی 
در مهارت های اجتماعی، احساسی و ارتباطی 
همراه است. تخمین زده می شود که در آمریکا 
از بین هر 68 کودک، یک کودک مبتال به اوتیسم 
بوده و این اختالل در پسران پنج برابر شایع تر از 
دختران است. مطالعات پیشین نشان می دهند که 
افراد دارای نشانه های اوتیستیک که معیارهای 
الزم را برای تشخیص قطعی بیماری اوتیسم 
ندارند، ممکن است نسبت به افرادی که فاقد این 
عالئم هستند، از مهارت های شناختی بیشتری 

برخوردار باشند. 
محقق  بست،  دکتر  گفته های  اساس  بر 
دانشگاه استرلینگ در انگلستان، این پژوهش 
بر پایه یافته های تحقیقات پیشین انجام شده 
و نشان می دهد که افراد با نشانه هایی از اوتیسم 
خالقیت بیشتری در مهارت حل مساله دارند. 
»این مطالعه، اولین پژوهشی است که ارتباط بین 
نشانه های اوتیسم و طرز فکر خالقانه را می یابد. 
این مطالعه توضیح می دهد که چگونه بعضی 
ناتوان کننده شناخته  با یک مشکل  افراد که 
می شوند، می توانند از مهارت و استعداد باالتری 

در برخی زمینه ها برخوردار باشند.« 

نشانه های اوتيسم به ایده هایی فراتر 
انتظار در تست خالقيت منجر شدند 

در  که  نتایج  این  به  دست یابی  برای 

 Journal of Autism and نشریه 
چاپ  به   developmental disorders
داده های  بست،  دکتر  تحقیقاتی  تیم  رسیده، 
که  را  ناشناس  نفر   312 از  آمده  دست  به 
جمع آوری  به  مربوط  آنالین  پرسشنامه ای 
اطالعات درباره عالئم اوتیسم را پر کرده بودند، 

تحلیل و بررسی کردند.
در این مطالعه همچنین از هر شرکت کننده 
خواسته شد تا در شماری از تست های خالقیت 
شرکت کنند. در این تست ها شرکت کنندگان 
باید تمام استفاده های ممکن را از اقالمی نظیر 
گیره کاغذ و یا آجر که به ذهنشان می رسید، 
ایده های  تعداد  سپس  محققان  کنند.  ذکر 

شرکت کننده ها و نیز خالقیت و منحصربه فرد 
بودن آنها را بررسی کردند. 

اوتیستیک  عالئم  از  که  شرکت کنندگانی 
ایده های  گرچه  بودند،  برخوردار  بیشتری 
کمتری نسبت به افراد با عالئم اوتیستیک کمتر 
غیرمعمول تر  و  پیچیده تر  افکارشان  داشتند، 

بود. 
دکتر دوئتری از دانشکده روان شناسی در 
دانشگاه آنجلیا در انگلستان و از محققان این 
پژوهش می گوید: »از آنجا که معموال تصور 
می شود افراد با عالئم اوتیستیِک بیشتر، دارای 
نتایج  باشند،  افکار  در  سخت تری  پردازش 

بسیار شگفت آور است.«

این گروه خاطرنشان می کند محققان قبلی 
که از آزمونی مشابه استفاده کرده بودند، متوجه 
شده اند که افراد عادی معموال در ابتدا از ارتباط 
کلمات و دیگر استراتژی های ساده ذهنی کمک 
می گیرند تا ایده های واضح و بدیهی ارائه دهند، 
نیاز به استراتژی های پیچیده تری  پس از آن 
است که منجر به ایده های خالقانه می شود. اما 
محققان گمان می کنند که افراد دارای اوتیسم 
ذهنی  پیچیده تر  استراتژی های  سراغ  به  اول 
می روند و همین امر، آنها را قادر می سازد تا 
از ابتدا ایده های غیرمعمول تری داشته  باشند 
افراد  این  در  دیگر،  عبارت  »به  او می گوید: 
مسیر اصلی ارتباطی که آنها را قادر می سازد 
تخریب  باشند،  داشته  متفاوتی  ایده های  تا 
شده، در حالی که توانایی ویژه شان در ایجاد 
پاسخ های غیرمعمول نه تنها آسیب ندیده که در 

برخی نیز باالتر است.«
به نقل از محققان، این یافته ها درک بهتری از 
چگونگی سازگاری مغز افراد با عالئم اوتیسم 

در حل مسائل روزمره زندگی فراهم می کند. 
دکتر بست خاطرنشان می کند که البته همه 
افراد با عالئم اوتیستیک، دارای خالقیت بیشتری 
در ظرفیت حل مساله خود نیستند. »این نکته قابل 
ذکر است که تفاوت های بسیار زیادی میان افراد 
مبتال به اوتیسم وجود دارد. افرادی وجود دارند که 
در عملکرد مستقل خود با مشکالت زیادی دست 
و پنجه نرم می کنند. در مقابل، افرادی هستند که از 
آسیب کمتری برخوردارند. همچنین، تمام افرادی 
که دارای اختالل اوتیسم و عالئم وابسته به آن 
هستند، لزوما در حل مسائل خالق و ماهر نیستند. 
فهم این تفاوت ها کلید اصلی درک بیماری اوتیسم 

و تاثیر آن بر زندگی افراد خواهد بود.«

افراد دارای اوتيسم ممکن است از افراد دیگر بسيار خالق تر باشند  

غربی های مدرن از چه بیماری هایی می میرند؟  



گـزارش
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بر کسی پوشیده نیست که گوگل به تازگی 
روی موضوعات پزشکی تمرکز کرده است. 
این موتور جست وجو در ماه فوریه اعالم 
کرد که قصد دارد بیشتر بر روی موضوعات 
پزشکی که جست وجو می شوند، مانور بدهد.
این شرکت، اطالعاتی که قصد دارد در 
خصوص بیماری ها در اختیار افراد بگذارد را 
این گونه شرح می دهد: »موتور جست وجوی 
گوگل به شما عالئم و درمان  های بیماری 
را نشان خواهد داد. همچنین می گوید که 
این بیماری تا چه حد شایع است، خطرناک 
است یا خیر، آیا مسری است و افراد در چه 
سنینی به آن دچار می شوند. در ضمن شما 
برای بعضی از بیماری ها تصاویری باکیفیت 
پزشکی  دارای مجوز  که تصویرگران  باال 

تهیه کرده اند، خواهید دید.«
گوگل برای نشان دادن روند اقدامات خود 
در این راستا، در هفته جاری اعالم کرد که 
تعداد عبارات ذخیره شده که ممکن است 
به عنوان نام بیماری جست وجو شوند، دو 
برابر شده و به حدود 900 عبارت افزایش یافته 
»ما  است:  کرده  اظهار  این شرکت  است. 
باید اطمینان حاصل کنیم که این عبارات 
شامل بیماری هایی که تاکنون از آنها غافل 
گروهی  مثال  برای  می شود.  هم  بوده ایم، 
که  دارند  وجود  عفونی  بیماری های   از 
1/5 میلیارد نفر ازجمله 500 میلیون کودک که 
در مناطق فقیر زندگی می کنند را به خود دچار 
کرده اند و باید به این لیست اضافه شوند.« 
این قابلیت در حال حاضر به زبان انگلیسی 
با لهجه آمریکایی فراهم شده است، اما گوگل 
می گوید در آینده وضعیت تغییر خواهد کرد. 
در ضمن امکان بارگذاری کردن این اطالعات 
در فایل پی دی اف هم وجود دارد. همه اینها را 
گفتیم، اما ببینیم چگونه می توان از آن استفاده 
کرد؟ زمانی که در حال جست وجو کردن 
درباره یک بیماری در موتور جست وجوی 
گوگل هستید، عالوه بر نتایجی که در سمت 
چپ صفحه مشاهده می شود، یک ستون از 
توضیحاتی که توسط گوگل گردآوری شده، 
در سمت راست صفحه به چشم می خورد. این 
اطالعات شامل یک توضیح مختصر درباره 
اینکه این بیماری چه قدر طول می کشد، 
تا چه حد  یا خیر و  قابل درمان است  آیا 

مسری است، می شود. عالوه بر این، در این 
توضیحات گفته می شود که آیا این بیماری 

در آمریکا شایع شده است یا خیر.
گوگل برای نشان دادن اینکه یک بیماری 
تا چه اندازه شایع شده است، از شاخص های 
مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها استفاده 
می کند. برای مثال این موتور جست وجو 
زمانی یک بیماری را بسیار نادر قلمداد می کند 
که در یک سال در آمریکا کمتر از 20هزار 
نفر به آن دچار شده باشند. در ضمن سنی 
که افراد به طورمعمول به این بیماری دچار 
می شوند و اینکه چه جنسیتی بیشتر در معرض 

خطر ابتال به آن هستند را نشان می دهد.
حتما برای شما هم سوال پیش آمده است 
که این اطالعات چگونه تهیه می شوند؟ گوگل 
می گوید: »برای اینکه این اطالعات را با دقت 
انتخاب و گردآوری کنیم و نشر دهیم، با 
گروهی از پزشکان کار می کنیم که سرپرستی 
آنها را دکتر کپیل پاراک، استاد پزشکی عمومی، 
به عهده دارد. تمام این اطالعات از تجربیات 
حقیقی بالینی پزشکان و منابع پزشکی معتبر 
و علمی موجود در اینترنت حاصل می شود. 
در ضمن درنهایت دقت، توسط پزشکان 
بالینی گوگل و کلینیک مایو بررسی می شود.«

البته باید به یاد داشته باشید که این اطالعات 
را از گوگل و نه از یک پزشک واقعی دریافت 
کرده اید. این شرکت تاکید می کند: »ارائه دادن 
این اطالعات توسط ما به معنی توصیه های 
پزشکی نیست؛ زیرا شرایط بیماری هر فرد 
به شدت با دیگری متفاوت است. در ضمن هر 
بیماری استثناهایی هم دارد. ما تنها قصد داریم 
اطالعاتی را در اختیار شما قرار بدهیم و اگر 
دریافتید به یک بیماری دچار هستید، توصیه 

می شود حتما به یک پزشک مراجعه کنید.«
InformationWeek :منبع

شرکت گـوگـل 
اطالعات پزشکی اش

را تکمیل می کند
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یک سال پس از ریشه کن شدن فلج اطفال، 
هند به دستاورد بزرگ دیگری در بهبود 
سالمت عمومی دست یافته است. پس از 
15 سال تالش بی وقفه، بیماری کزاز که 
یکی از عوامل عمده مرگ ومیر مادران و 
نوزادان به شمار می رفت، در این کشور 

ریشه کن شد.
باکتری کزاز در خاک و مدفوع حیوانات 
فراوان وجود دارد و اگر بند ناف نوزاد با 
تیغه آلوده بریده شود، سبب ابتال و سپس 
مرگ نوزاد می شود. سرایت بیماری به مادر 
نیز در حین وضع حمل توسط دست آلوده 
بسیار  غیربهداشتی  زایمان  بستر  یا  قابله 

محتمل است.
جهانی  بهداشت  سازمان  آمار  طبق 
در سال 2000 میالدی ساالنه 800هزار 
نوزاد به علت ابتال به کزاز جان باختند 
که خوشبختانه در سال جاری به 50هزار 

کاهش یافته است.
تالش برای کاهش ابتال به کزاز بسیار کند، 
نتیجه می دهد. پیش ازاین مجمع عمومی 
ساالنه وزرای بهداشت جهان، سال 1995 
را سال ریشه کنی جهانی کزاز اعالم کرده 
بود. به گفته مدیرکل ناحیه جنوب شرق 
آسیا در سازمان بهداشت جهانی برخالف 
باکتری های فلج اطفال و آبله، باکتری کزاز 
به علت وجود اسپور آن در خاک قابل حذف 
کلی نیست. دولت هند موفق شده است که 
آمار مرگ ومیر ناشی از این بیماری را به یک 
در هزار نوزاد برساند که این رقم مطابق 
تعریف سازمان جهانی بهداشت ریشه کنی 
این بیماری محسوب می گردد. دستاورد 
اخیر با به کارگیری چندین راهکار حاصل 
شده است. واکسیناسیون همگانی مادران 
باردار که به نوزاد آنان برای چندین هفته 
پس از تولد مصونیت می دهد، یکی از این 

راهکارها است.
به مادرانی که به پیروی از آداب محلی 
اصرار به زایمان در منزل دارند، بسته هایی 
داده می شود، شامل صابون ضد باکتری، 
ملحفه ضدعفونی شده پالستیکی و گیره 
و تیغه جراحی ضدعفونی شده برای بریدن 
بند ناف نوزاد. همچنین به عنوان کمک هزینه 
به هر مادر باردار 21 دالر جهت زایمان 
در مراکز درمانی تعلق می گیرد. همچنین، 
برای حصول اطمینان از مراجعه مادران 
 به مراکز درمانی، برای انجام وضع حمل 
9 دالر هم جهت هزینه  رفت وآمد پرداخت 

می شود. طرح یادشده یکی از ده ها طرحی 
است که وزارت درمان و بهداشت هند 
برای دستیابی به استانداردهای بین المللی 
سالمت اجرا نموده و علی رغم مشکالت 

بی شمار با موفقیت روبه رو بوده است.
مطابق استانداردهای سازمان بهداشت 
جهانی برای هر هزار نفر باید یک پزشک 
وجود داشته باشد. در حال حاضر 740هزار 
پزشک در هند طبابت می کنند که 1 پزشک 
برای هر 1674 نفر می شود. اگر پزشکان 
سنتی و همیوپاتیست ها را در محاسبه این 
نسبت بیاوریم به عدد 1 در 855 خواهیم 
رسید. البته الزم به یادآوری است که این 
دو گروه اجازه تجویز داروهای شیمیایی 

را از سوی سازمان نظام پزشکی ندارند.
سیستم آموزش پزشکی با کاستی های 
بی شماری روبه رو است، ازجمله کمبود 
هیئت علمی. برای جبران این کمبود سن 
بازنشستگی اساتید از 65 سال به 70 سال 
افزایش یافته است. از سوی دیگر، دارندگان 
استخدام  شرایط  واجد  تخصصی،  بورد 
جهت هیئت علمی شمرده می شوند. بورد 
تخصص ملی توسط هیئت ممتحنه برگزار 
می شود و این هیئت مستقل زیر نظر نهادهای 
دولتی عمل می کند. اعطای درجه دکتری 
عمومی و لیسانس رشته های پیراپزشکی 
و  پزشکی  آموزش  شورای  دست  در 
حال حاضر  در  است.  بهداشت  وزارت 
پذیرش دانشجو در هر مرکز آموزشی از 
150 نفر تا 250 دانشجو، بسته به وجود 
زیرساخت های الزم در هر مرکز افزایش 
یافته است. به عالوه دولت هند در سال 
2014، 3میلیارد روپیه جهت ارتقاء سطح 
و  آموزشی  زیرساخت های  و  تجهیزات 

تربیت هیئت علمی اختصاص داده است.
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 نویسنده: آستین فرکت
 ترجمه: مرجان یشایایی

بیشتر چیزی که ما درباره داروهای تجویزی یا 
تجهیزات پزشکی می دانیم، توسط مطالعاتی به ثمر 
رسیده است که شرکت های داروسازی یا ساخت 
تجهیزات پزشکی هزینه آن را پرداخت کرده اند، اما 
سرمایه گذاری این شرکت ها تا چه حد می تواند بر 

سمت و سوی این تحقیقات اثر بگذارد؟
این دغدغه  همیشگی مردم و اهل علم است که 
تقابل منافع مادی شرکت های بزرگ تا چه حد بر 
پزشکی امروز سایه انداخته است و چطور می توان 
چاره ای برای آن کرد. این بحث بار دیگر، با انتشار 
یک مطلب 3قسمتی در نشریه پزشکی نیوانگلند 
باال گرفت. سال ها است که این نشریه و نشریات 
دیگر پزشکی هرازگاهی به افشاگری درباره این 

تقابل ها می پردازند.

نظرات جانبدارانه در تحقیقات صنایع بیشترند
در این مجموعه 3 قسمتی دکتر لیزا روزنبام، 
متخصص داخلی قلب، خواسته است مخاطبان  
بزرگ  شرکت های  مالی  حمایت  نقش  درباره 
داروسازی و تجهیزات پزشکی در سمت گیری های 
تحقیقات علمی بالینی، نتیجه این تحقیقات و نیز 
اراده ای که پشت حمایت از یک داروی جدید 
هست، توجه بیشتری داشته باشند. تحقیقات  نشان 
می دهند، نتایج تحقیقات راستی آزمایی برای داروها 
و تجهیزات پزشکی که از حمایت شرکت های 
منابع  که  تحقیقاتی  از  بیش  برخوردارند،  بزرگ 
مالی آنها، این شرکت ها نبوده اند حاوی نظرات 
جانبدارانه هستند. تحقیقات دیگر هم حاوی این 
نکته هستند که اعضای اداره غذا و داروی آمریکا 
)اف دی ای( که به برخی شرکت ها وابستگی مالی 
دارند، بیش از سایر اعضا، نسبت به محصوالت 
آن شرکت ها نظر موافق نشان می دهند. حتی برخی 
وابستگی های دیگر مانند، دریافت برخی هدایا مثل 
دریافت هزینه سفر به کنفرانس ها برای کارشناسان، 
باعث می شود آنها مصرف داروهای محصول این 

شرکت ها را بیشتر توصیه کنند.
این  درباره  کارشناسان  بقیه  که  همانطور  اما 
تحقیق و تحقیقات دیگری از این نوع، به درستی 

نظر داده اند، ارتباطات دیگری که ممکن است با 
منافع مالی این شرکت ها گره خورده باشند در آنها 
مورد بررسی قرار نگرفته اند. از جمله ارتباطاتی 
که ممکن است در سایه قرار گرفته باشند، روابط 
شخصی، بلندپروازی های حرفه ای، عقاید سیاسی، 
مذهبی یا هر نوع همسویی فکری دیگر یا تجربیات 
شخصی هستند که مهر و نشان خود را بر روش های 
انجام و تفسیر تحقیقات علمی برجا می گذارند. از 
بین همه عوامل گفته شده، موضوع  تعارض منافع 
از آن جهت برجسته شده که تنها تعرض منافع 
است که محققان مایلند درباره آن صحبت کنند. 
بی تردید، این صحبت ها هم مفید هستند و هم بجا، 
اما این فاش گویی ها چه اثری دارند و نیز چه اثری 
می توانند بر تفاسیر ما از تحقیقاتی بگذارند که منابع 
مالی آنها از سوی شرکت های بزرگ تامین می شود 

یا حتی تامین نمی شود.

تاثیر منابع مالی بر نتایج تحقیقات 
از نظر بعضی ها، منابع مالی هر تحقیقی آنقدر 
بر جهت گیری های آن تحقیق اثر می گذارد که اگر 
نگوییم تحقیق را از اعتبار ساقط می کند، دست کم، 
آن را بسیار شبهه برانگیز می کند. مشهورترین ماجرای 
مربوط به این صحبت، جمع آوری مسکن ویوکس 
از بازار است. این مسکن محصول شرکت مرک 
که روزگاری مصرف کنندگان بسیاری داشت، در 
سال 2004 به دلیل باال بردن خطر حمالت قلبی 
و سکته مغزی از بازار جمع آوری شد. در بحبوحه، 
بحث ها در این باره، نشریه پزشکی نیوانگلند، محققان 
راستی آزمایی دارو را که با حمایت شرکت تحقیقات 
خود را انجام داده بودند، متهم کرد که با حذف 
تحقیق  دارو  به خطرات  مربوط  دقیق  اطالعات 
را به بیراهه برده اند. درنهایت هم سازمان غذا و 
داروی آمریکا مسکن ویوکس را عامل وقوع هزاران 

مرگ دانست.

نظرات مخالف کدام اند؟
از نظر برخی دیگر، افشای منابع مالی تحقیقات 
و  محققان  کاردانی  و  صداقت  نشان  درواقع، 
حمایت کنندگان است. برای مثال، بیماران عقیده 
دارند که پزشکانی که از نزدیک درجریان تولید 
دارو بوده اند، بهتر از سایر همکارانشان می توانند 

درباره زیان ها و فواید داروی فرضی اظهار نظر 
کنند. یک مطالعه نشان داده است که بیماران به 
پزشکی که درباره روابط خود با شرکت های دارویی 
الپوشانی نمی کند، بیشتر اعتماد دارند. هر دو واکنش 
به صراحت درباره روابط مالی با شرکت ها، واکنش 
مثبت یا منفی، مثال هایی هستند از مفهوم  جایگزینی 
ویژگی هادر اقتصاد رفتاری که هر یک از ما ممکن 

است روزانه از خود نشان دهیم.
وقتی پزشکمان به ما می گوید، فالن دارو را 
غذایی  رژیم  در  را  تغییر  فالن  یا  کنیم  مصرف 
خود به وجود آوریم، بدون آنکه خود موضوع را 
بررسی کنیم، حرف او را می پذیریم. خاصیتی که 
شما به پزشک خود نسبت می دهید که کارشناسی 
قابل اعتماد و آگاه است، برخی شواهد را توضیح 

می دهد.

باوری که جانبداری می آورد
وقتی درباره سیاستی به بدی قضاوت می کنیم، 
فقط به این دلیل که قبال درباره تصویب آن مخالف 
بوده ایم، مثالی دیگر از جایگزینی ارزش ها است. 
وقتی در سال 2006 درباره فواید داروهای تجویزی 
مدیکر )بیمه سالخوردگان تحت پوشش دولت( 
زندگی  حوزه هایی  در  که  آنها  شد،  صحبت 
می کردند که مسئوالن دولت بوش از محبوبیت 
کمتری برخوردار بودند، کمتر از مردم مناطق دیگر 
از این بیمه ها یا حتی از اینکه برخی عوامل این 
برنامه ها را کنترل کنند، از بازارهایی که به آنها پیشنهاد 
می شد، استقبال کردند. آن موقع کارشناسان اینطور 
گفتند که برای آنکه تصمیمی برای اجرای امری 
گرفته شود، بسیاری از افراد ذی نفع به جای وظیفه 
دشوارتر و پیچیده تر بررسی مستقیم مزیت های این 
برنامه، دیدگاه های موافق یا مخالف خود درباره 

مسئوالن را مالک قضاوت قرار دادند.
مشکل همین جا است. هرگاه ما به جایگزینی 
ارزش ها روی می آوریم، از کنار ارزش هایی که 
قبال آنها را با باورهای خود جایگزین کرده ایم، 
می گذریم. برای قضاوت به نشانه هایی اکتفا می کنیم 
که آنها را نشانه کیفیت یا ویژگی های آن چیز 
باشد.  نابجا  جایگزینی  این  اگر  حتی  می دانیم، 
به طورقطع، باید راه های منطقی و عقالیی برای 
بررسی موضوع وجود داشته باشد، اما بیشتر ما 

برای تصمیمی  توانایی بررسی شواهد  یا  وقت 
که می خواهیم بگیریم یا عقیده ای که به آن باور 

بیاوریم، را نداریم. 
درباره  قضاوت  موضوع  بدهیم  اجازه  اگر 
مطالعات با حمایت صنایع مخدوش شود، درواقع به 
بحران جایگزینی ارزش ها دچار شده ایم. شواهدی 
در دست است که حتی پزشکان هم، همین طور 
قضاوت می کنند. در تحقیقی که نتایج آن در نشریه 
پزشکی نیوانگلند منتشر شده است، پزشکان به 
تحقیقاتی که توسط صنایع پشتیبانی شده اند، با 
نظر شک نگاه می کنند، حتی اگر متدولوژی این 
تحقیقات به همان دقت تحقیقاتی باشند که هزینه 

آنها از سوی منابع دیگر تامین شده اند. 
امکان دارد که پزشکان شرکت کننده در این 
بررسی، از منبع مالی تامین کننده تحقیق به عنوان 
ردی برای درستی آن تحقیق استفاده کرده  باشند. از 
نظر آنها، حتی تحقیقات صنایع که با روشی دقیق 
به انجام رسیده اند، حتما در جایی یک نقص در 
روند علمی را باید پنهان کرده باشند. برای مثال، 
بدون انجام تحقیقاتی مفصل، مشکل است بتوان 
گفت که برای خوب جلوه دادن فالن دارو و کم 
اهمیت دادن مضرات آن، کدام نکات غیرجذاب 

به صورت انتخابی حذف شده اند.

پرسش هایی که باید پرسیده شوند
وقنی ما داریم درباره فاش کردن تضاد منافع 
صنایع دارویی در تحقیقات علمی صحبت می کنیم، 
باید بدانیم برای چه و به چه دلیل به میدان بحث 
پا گذاشته ایم. باید از خود بپرسیم، چه اطالعاتی 
اطالعات  می توانیم  چگونه  شده اند؟  جایگزین 

مربوط را به دست بیاوریم؟ 
علم درست به ما کمک می کند، به کج فهمی 
نیفتیم. شاخص درستی یک مطالعه، مادامی که 
با شفافیت و کامل ارائه شود، ریشه در طراحی و 
روش های انجام آن دارد و راه های زیادی هست 

که بتوان آن مطالعه را بهتر کرد.
مطالعات هرچه شفاف تر و مطمئن تر و دقیق تر، 
انجام شود از سوی صنایع یا منابع دیگر، نیاز ما را 
به تکیه بر باورهای ذهنی مانند جایگزینی ارزش ها 

برای قضاوت های علمی کاهش می دهند. 
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 ترجمه: علی حاج رسولیها

به نظر می رسد هنگامی که شخصی به خودکشی 
فکر می کند، دگرگونی هایی در فعالیت ژن های 
او ظاهر می شود. آزمایشی برای تشخیص این 
تغییرات می تواند زندگی افرادی را نجات دهد 

و روان پزشکی را متحول کند.
آیا شما می توانید کسی را که احتماال سعی 
در پایان زندگی خود دارد، بشناسید؟ اکنون یک 
آزمایش خون می تواند به پزشکان کمک کند تا 
هستند،  معرض خطر  در  بیشتر  که  را  آنهایی 
شناسایی کنند. این ایده نشان از تحولی در دستیابی 
به بهداشت روانی می دهد و انتقاداتی نیز از سوی 

برخی روان پزشکان در پی داشته است.
ساالنه حدود یک میلیون نفر در سراسر جهان 
خودکشی می کنند. تالش های پیشگیرانه انجام 
آمار خودکشی در  افزایش  از  شده فقط کمی 
اکثر کشورها کاسته است. زیرا فهمیدن این که 
کسی قصد انجام آن را دارد، بسیار سخت است.
مواد شیمیایی موجود در خون ممکن است 
سرنخ موردنیاز را فراهم کنند. الکساندر نیکولسکو 
از دانشگاه ایندیانا و همکارانش پرسش نامه و 
آزمایش خونی را طراحی کرده اند. این دو همراه 
روان درمانی  تحت  که  مردی  بین 108  از  هم 
با 92درصد دقت پیش بینی کردند چه  بودند، 
کسانی طی سال آینده خیال خودکشی خواهند 
داشت. شواهد اولیه حاکی است که این آزمایش 

برای زنان هم موفقیت آمیز است.
آزمایشی با این سطح دقت، اگر در بین عموم 
مردم استفاده شود، پاسخ های مثبت و منفی کاذب 

زیادی خواهد داد. چراکه فقط 16 نفر از هر 
می دهند.  پایان  خود  زندگی  به  نفر   100000
اما می تواند برای افرادی که تحت مراقبت های 
به خصوص  باشد.  مفید  هستند،  روان درمانی 
معتادان، زندانی ها یا کسانی که سابقه خانوادگی 
خودکشی دارند، همه در معرض خطر خودکشی 

دانسته می شوند.
کسانی که درباره گرفتن جان خود مصمم 
هستند، اکثرا کمتر عالقه دارند آن را برمال کنند 
و کمک بگیرند. آزمایشی که بتواند تمایالت 
خودکشی را بدون اتکا به خوداظهاری شناسایی 
کند، به پزشکان کمک خواهد کرد تا اقدامات 
دیده بانی  در  فرد  دادن  قرار  مانند  پیشگیرانه 
خودکشی را آغاز کنند. این اقدام معموال شامل 
جلوگیری از ترک بیمارستان، از دسترس خارج 
کردن اشیاء خطرناک و نظارت دائمی بر رفتار 
است. بررسی ها نشان می دهد که این اقدامات 
می تواند سبب شود اقدام کنندگان به خودکشی 
از سعی دوباره منصرف شوند. بنابراین شاید این 
تست مشخص کند که چه کسی پیش از آن که 
حتی تالش کند، جان خود را بگیرد، می تواند از 

دریافت چنین مداخالتی بهره مند شود.
برای طراحی این آزمایش، در طی سالیان، 
گروه نیکولسکو از 217 مرد که تحت معالجات 
مختلف روان درمانی بودند، نمونه خون گرفتند. 
این تیم تغییرات بیان ژنتیکی در 37 تن از آنها 
که اقدام به خودکشی داشته اند را با نمونه های 
پس از مرگ 26 مرد که خود را کشته اند، مقایسه 
کردند. آنها 11 تغییر ژنی را شناسایی کردند که 
می توانند نشانگرهای زیستی باشند برای تشخیص 

کسانی که احتمال انجام خودکشی دارند. سپس، 
این زیست نشانگرها را در آزمایش 265 مرد که 

بیماری روحی داشتند، بررسی کردند.
این گروه اطالعات این آزمایش خون را با 
اپلیکیشنی که در آن سواالتی برای شناسایی قصد 
خودکشی طراحی  شده اند، تطبیق دادند. از بین 
108 نفر مردی که تحت روان درمانی بودند، با 
دقت 92درصد پیش بینی کردند که چه کسانی در 
سال بعد، تفکرات خودکشی خواهند داشت و با 
71درصد دقت کدام یک از میان 157 نفر پس از 

ارتکاب خودکشی بستری می شوند.
ارتباط بین نشانگرهای زیستی با سالمت 

روانی، موضوعی بحث برانگیز است. از 
سال2010، موسسه ملی بهداشت 

روانی آمریکا، به طور فزاینده ای 
بودجه  پژوهش هایی مشابه این 

آزمایش را تامین کرده است.
مرگ ومیر  درحالی که 
مرتبط با شرایط جسمی مثل 
بیماری قلبی رو به کاهش 
در  خودکشی  نرخ  است، 
در  سنی  رده های  همه  
آمریکا افزایشی بی سابقه 
دارد. در بریتانیا، آمارها از 
سال 2007 پیوسته رشد 
داشته است و در سایر 
کشورها هم همین روند 

دیده می شود.
نیکولسکو  آزمایش 

بیمارستان هایی  در 

ارزیابی شده  موفق  بسته اند،  کار  به  را  آن  که 
بیشتری،  خودکشی  درخطر  افراد  آنجا  است. 

نسبت به جمعیت عمومی هستند.
آزمایش  این  که  بردند  پی  گروهش  و  او 
دوقطبی  اختالل  بیماران  برای  به خصوص 
پیش گویانه است. با دقت 98درصد پیش بینی 
با  و  دارند  خودکشی  افکار  کدام یک  می کند، 
94درصد دقت می گوید، چه کسانی به اقدامی 

آن قدر جدی دست خواهند زد که بستری شوند.
New scientist :منبع

پیـش بینـی تمـایل به خودکشـی بـا آزمـایـش خـون

منافع شرکت ها تا چه حد در پزشکی  نقش دارد؟

بسیاری هنوز دیرباورند
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بیشتر بدانیم

شما از اسفنج ها برای پاک کردن ظرف ها 
در آشپزخانه استفاده می کنید، اما آیا خود 
اسفنج را هم پاک می کنید؟ بدون پاک 
کردن دقیق، اسفنج می تواند باکتری ها 
را به خود جذب کند و باعث انتشار 

آنها به جاهای دیگر شود.
بررسی ها نشان می دهد که بسیاری 
از افراد )تا 40 درصد( اسفنج را فقط با 
آب می شویند- روشی که برای برطرف 
کردن باکتری های زیانبار کافی نیست. 
باید دقیقا توجه داشته باشید که اسفنج 
برای زدودن چه چیزی مورد استفاده 

قرار گرفته است. 
آب  از  قطره  یک  اگر  مثال  برای 
برای  کنید،  پاک  باید  را  خام  گوشت 
استفاده مجدد از اسفنج حتما باید آن 

را پاک کنید.
برای حل این مشکل این توصیه ها 

را رعایت کنید:
 اسفنجی را که بو گرفته است، دوباره 
استفاده نکنید، چرا که ممکن است حامل 

باکتری باشد.
 هیچ گاه از اسفنج مستعمل دوباره 

نکنید. استفاده 
 اسفنج کثیف شده را با قراردادن در 
چرخه داغ ماشین ظرفشویی  پاک کنید
 برای پاک کردن اسفنج ها می توانید 
مایکروویو  با  آنها  دادن  حرارت  از 
آب  در  را  اسفنج  کنید.  استفاده  هم 
خیس کنید و بعد آن را برای 2دقیقه 
باال  حرارت  درجه  با  مایکروویو  در 
قرار دهید. هرگز اسفنج خشک را در 
مایکروویو قرار ندهید، چرا که ممکن 

است آتش بگیرد.
HealthDay :منبع

اسـفنج کـثیـف 
بـرای اننتشار میکروب

 ترجمه: علی نیکویی

روغن های معطر اسانس مانند اسانس نعنا، اکالیپتوس، 
پرتقال، درخت چای، اسطوخودوس از برگ ها، 
استخراج  پوسته درخت گیاهان  گل ها، ریشه ها، 
در  است  ممکن  روغنی  اسانس های  می شوند. 
پزشکی  شاخه  یک  )آروماتراپی(،  رایحه درمانی 
جایگزین، به کار روند. در این رویکرد از روغن های 
گیاهی معطر و بسیار تغلیظ شده به مقادیر کم استفاده 
می شود با این امید که سالمت جسمی یا عاطفی 
فرد بهبود یابد. گرچه اسانس های روغنی ممکن 
است بوی خوشایندی داشته باشند و برخی از آنها 
حاوی اجزای فعالی باشند که تصور می شود برای 
سالمت مفید هستند، اما شواهد علمی محدودی 
درباره تاثیربخش بودن واقعی این مواد در بهبودی 
سالمت یا خلق وخوی افراد وجود دارد. از طرف دیگر 
حتی شیشه های کوچک این اسانس های تغلیظ شده 

ممکن است بسیار گران باشند.
گرهارد بوش باوئر، استاد شیمی داروسازی در 
دانشگاه وین در اتریش که درباره ترکیبات شیمیایی 
مورداستفاده در رایحه درمانی تحقیق کرده است، 
می گوید اسانس های روغنی آمیزه ای از مواد متفاوت، 
گاهی تا 300 ماده هستند. به گفته او این روغن ها 
هم دارای مواد شیمیایی ساده و هم پیچیده هستند.
به گفته بوش باوئر اسانس های روغنی خالص 
عاری از ترکیبات معطری به نام هیدروکربن های 
چندحلقه ای معطر )PAH( هستند که ممکن است 

با سرطان ارتباط داشته باشند، اما این نوع اسانس ها 
همچنان حاوی ترکیبات آلی فرار )VOC( هستند، 

وگرنه اصال رایحه ای ایجاد نمی کردند.
بوش باوئر گفت: »استفاده از این ترکیبات فعال 
در اسانس های روغنی در غلظت های کم و استنشاق 
بخارهای این روغن ها به طورمعمول در اغلب افراد 
بودن  ایمن  مربوط  آزمایش های  است.  بی خطر 
اسانس های روغنی نشان داده است که در صورت 
مصرف آنها بر اساس دستورات داده شده، اثرات جانبی 
منفی معدودی دارند.« اما پژوهش ها نشان می دهند، 
به علت اینکه برخی از این روغن ها اثرات هورمون 
جنسی زنانه، استروژن را تقلید می کنند، ممکن است 
اثرات ناخواسته ای بر روی مردان بگذارند. بررسی 
که در سال 2007 در نشریه پزشکی نیوانگلند منتشر 
شد، نشان داد که اسانس اسطوخودوس و درخت 
چای ممکن است باعث بزرگ شدن بافت پستانی 

در پسران در آستانه بلوغ شوند.

اسانس های روغنی را چگونه استفاده 
می کنند؟

رایحه درمانگرها توصیه می کنند که این اسانس ها 
به طور مستقیم از بطری، پارچه آغشته به آنها یا 
کف استنشاق شوند، یا پس از رقیق شدن در روغن 
حامل، مانند روغن زیتون یا روغن بادام روی پوست 
ماساژ داده شوند. به گفته بوش بائر، هنگامی این 
اسانس های روغنی استنشاق می شوند، جذب آنها 
از بینی به همان سرعت تزریق داخل وریدی صورت 

می گیرد. اسانس های روغنی را گاهی روغن های 
فرار هم می نامند، به این معنا که هنگام قرار گرفتن 
در معرض هوا که باعث آزاد شدن رایحه های آنها 
می شود، به سرعت تبخیر می شوند. بوش باوئر گفت: 
»در مقام مقایسه، جذب اسانس های روغنی از طریق 
پوست کندتر است، زیرا برخی از این ترکیبات 
شیمیایی باید از الیه های چربی زیر پوست بگذرند 
و ممکن است در آنجا ذخیره شوند.« او تاکید کرد که 
با توجه به قدرت شیمیایی باالی این روغن ها، فقط 
چند قطره از شکل رقیق شده باید در هنگام استعمال 
روی پوست به کار رود. برخی از مصرف کنندگان 
اسانس های روغنی را به آب وان حمام می افزایند 
یا از آنها به عنوان داروهای خانگی استفاده می کنند، 
برای مثال استنشاق اکالیپتوس برای برطرف کردن 
پرخونی بینی. یک راه دیگر استفاده از این اسانس ها 
قرار دادن آنها در یک دستگاه پخش کننده یا بخور 
است تا رایحه آنها به درون هوا فرستاده شود- اسانس 
نعنا برای تحریک هشیاری و اسطوخودوس اغلب 
به عنوان راهی برای ایجاد آرامش به کار می رود، 
اما هیچ بررسی معتبری در حمایت از این ادعاها 

وجود ندارد.
برخی از افراد که خودشان محصوالت زیبایی 
را از ترکیب کردن مواد متفاوت می سازند، ممکن 
است قطراتی از این اسانس های روغنی برای ایجاد 
رایحه به آنها بیفزایند، یا از آنها در ساختن محصوالت 
پاک کننده »سبز« استفاده کنند، زیرا این اسانس ها 

خواص ضدعفونی کننده یا پاک کننده هم دارند.

شواهد محدود درباره اثربخشی اسانس ها
بو نقش مهمی در چگونگی تاثیر اسانس های 
روغنی بر بدن دارد: هنگامی که رایحه این اسانس ها 
استنشاق می شود، باعث تحریک گیرنده های بویایی 
در بینی می شود که پیام های شیمیایی را از راه اعصاب 
به دستگاه لیمبیک مغز می فرستند و این دستگاه هم 
بر خلق وخو و عواطف تاثیر می گذارد و ممکن 
است برخی از اثرات فیزیولوژیک در بدن ایجاد 
کند. هنگامی که این روغن های معطر روی پوست 
به کار می روند، مقداری از آنها درنهایت جذب 

جریان خون می شود.
دکتر ولفگانگ استفلیش، پزشک قفسه صدری 
در بیمارستان اوتو واگنر در وین و معاون رئیس 
اتریش می گوید: »برخی از  انجمن رایحه درمانی 
این روغن ها ممکن است باعث تحریک پوست 
یا واکنش ها آلرژیک شوند و برای همین است که 
باید آزمایش حساسیت با قرار دادن یک روغن را 
روی تکه کوچکی از پوست انجام داد،  و بعد استفاده 
گسترده تر از آن را شروع کرد.« به گفته او، برخی 
از روغن های مرکبات درصورتی که روی پوست 
به کار روند، ممکن است باعث افزایش حساسیت 
به نور آفتاب شوند و برخی از مواد در اسانس های 
روغنی ممکن است برای زنان باردار خطرناک باشند.  
رایحه درمانی پزشکی در اروپا شایع است و برخی 
از پزشکان ممکن است آن را به عنوان بخشی از 

 مراقبت های پزشکی مکمل تجویز و استفاده کنند.
LiveScience :منبع                                    

آیاروغنهایمعطربرسالمتتاثیرمیگذارند؟

دانش روغن های اسانس
تندرستی

نشریه  در  منتشرشده  جدید  بررسی  یک 
پژوهشگران  بوسیله  عاطفه«،  و  »شناخت 
از  استفاده  ظاهرا  که  داد  نشان  فرانسوی 
کارهای جدید  یادگیری  به  می تواند  طنز 

به وسیله نوپایان کمک کند. 
اساس  بر  همکارانش  و  اصیلی  رعنا 
خنده  به  که  دراین باره  پیشین  اطالعات 
انداختن کودکان در سنین باالتر ممکن است 
جنبه هایی از قدرت شناختی آنان را تقویت 
کند، تجربه ای را طراحی کردند تا دریابند 
آیا استفاده از طنز ممکن است تاثیری بر 
یادگیری نوزادان و نوپایان داشته باشد یا نه.
هر یک از کودکان 18 ماهه ای که برای 
شرکت در بخش نهایی این بررسی انتخاب 
شده بود، یک فرد بزرگ سال را که با استفاده 
از ابزاری یک اسباب بازی دور از دسترس را 
به سوی خود می کشید، مشاهده کردند. در 
یک گروه فرد بزرگ سال پس از به دست 
آوردن اسباب بازی صرفا با آن بازی می کرد؛ 
اما در گروه دیگر، فرد بزرگ سال آن را فورا 
به روی زمین پرت می گیرد و به این ترتیب 
باعث به خنده افتادن نیمی از کودکان در 

آن گروه می شد.
نتایج نشان داد که کودکانی به کارهای 
به  نسبت  بودند،  خندیده  بزرگ ساالن 
گروه  در  یا  بودند  نخندیده  که  کودکانی 
کنترل »بدون طنز« قرار داشتند، با موفقیت 
بیشتری توانسته بودند خودشان این عمل 

را تکرار کنند. 
احتمالی  توضیح  دو  پژوهشگران  این 
درباره این نتایج را ارائه کرده اند. یکی اینکه، 
نوزادانی که به طور سرشتی »خوش خنده« 
تعامل  بیشتر  اطرافشان  محیط  با  هستند 
برای  بیشتری  تالش  بنابراین  و  می کنند 
موفق شدن انجام می دهند یا مهارت های 
اجتماعی یا توانایی های شناختی باالتری 
دارند. توضیح دوم این است که عواطف 
مثبت مانند خنده باعث افزایش دوپامین مغز 
می شود و افزایش این ناقل عصبی تاثیر مثبتی 

بر یادگیری می گذارد.
MedicalXpress :منبع

استفاده از طنز برای 
آموزش به نوپایان
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 لیلی خرسند

آمده اند امید بدهند، شاید هم زندگی دوباره ای. 
اما  خالی.  دست های  با  هستند،  خودشان 
دل هایی دارند، مهربان مهربان. هر جمعه صبح 
دور هم جمع می شوند، به جای استراحت 
به بیمارستان ها می روند. بیمارستان هایی که 
کودکان آنجا بستری هستند. می روند تا لبخندی 
به روی لبان آنها بنشانند. گروه رادمان، گروه 
خیریه ای است که خیلی نمی تواند کمک مالی 
کند اما برای روحیه دادن به کودکان بیمار  
تشکیل شده است. آنها هر جمعه به یکی 
از بیمارستان ها سر می زنند تا کودکان بیمار 
را خوشحال کنند. مهدی کریمی مهر، یکی 
از اعضای این گروه توضیحات بیشتری را 
درباره فعالیت های خودش و دوستانش به 

»سپید« می دهد. 

 می گویند گروه رادمان تشکیل شده تا 
بچه های سرطانی را شاد کند. شما فقط برای 

آنها برنامه اجرا می کنید؟
برنامه های ما صرفا در حوزه بیمارهای سرطانی 
یا کودکان بی سرپست یا بدسرپرست نیست. 
ما سعی مان این است که فضای خشک و غیر 
کودکانه بیمارستان را تغییر بدهیم. ما با سازمان 
انتقال خون و بهزیستی هم همکاری می کنیم. 
بیمارستان های شهید فهمیده، بهرامی، مفید و 
بیمارستان امام و... می رویم و برنامه اجرا می کنیم.
 گروه تان پزشک هستند یا ارتباطی با این 

حوزه ندارید؟
من خودم در دانشگاه علم و صنعت کارشناسی 
برق خوانده ام. بقیه گروه هم از دانشگاه های 
امیرکبیر، شریف و تهران دور هم جمع شده اند. 
عده ای هم در بازار تهران شاغل هستند. 60نفریم 
که هر کسی در حوزه ای فعال است و فقط 
برای شاد کردن بچه ها وارد بیمارستان می شویم. 

 چطور این ایده به ذهنتان رسید؟
ما با گروه های خیریه دیگری که با کودکان بیمار 
در ارتباط بودند، همکاری می کردیم. بعدها به 
این فکر کردیم که اجرای برنامه های شاد را 
شروع کنیم. گروه های قبلی برای بچه ها بادکنک 
می بردند یا با آنها نقاشی می کشیدند، برنامه  ما 

متفاوت تر است. 
 چه برنامه هایی اجرا می کنید؟

موسیقی داریم. با بچه ها شعر می خوانیم و 
بازی می کنیم. 

 هر بیمارستانی که می روید، 60 نفر باهم 
می روید؟

نه. جمعه آخر مردادماه به بیمارستان شهید 
بود.  کوچک  آنجا  فضای  رفتیم.   فهمیده 
25 نفر بودیم. اجرای برنامه ها و تعداد گروهی که 
برنامه اجرا می کنند، بستگی به فضای بیمارستان 
دارد. بعضی از بیمارستان ها سالن بزرگی دارند 
و همه بچه ها را جمع می کنیم و آنجا برنامه اجرا 
می کنیم. بعضی از بیمارستان ها هم که فضایشان 
محدود است، در اتاق ها با زی های گروهی برگزار 
می کنیم یا با بچه ها نقاشی می کشیم. این برنامه ها 
باید با سن بچه ها هم متناسب باشد. در کل با 
توجه به همه این شرایط برنامه را اجرا می کنیم. 
 بیمارستان ها همکاری می کنند یا قبلش 

باید مجوز بگیرید؟
به  رفتن  از  قبل  دارد.  بیمارستان  به  بستگی 
بیمارستان شهید فهمیده با مدیریت صحبت 

کردیم. خیلی از برنامه ما خوشش آمد. حراست 
و کارکنان هم خیلی همکاری کردند. چون در 
این بیمارستان ها کارهای خیریه خیلی کم انجام 
می شود، استقبال می کنند. اما در جاهایی مثل 
مراکز طبی که گروه های زیادی به آنجا مراجعه 

می کنند، سخت می گیرند. 
 در شهرستان ها هم برنامه دارید؟ 

گروه های موازی تشکیل می دهیم. در بهشهر 
این کار را انجام داده ایم. آنها هم با لوگو و 
نماد گروه ما فعالیتشان را آغاز کرده اند. بقیه 

شهرستان ها را هم فعال می کنیم. 
 هزینه ها را چطور تامین می کنید؟

بیشترش را خود بچه ها می دهند. در محوطه 
مرکز انتقال خون خیابان وصال هم بازارچه هایی 
برپا می کنیم. غذا، ،گل، عروسک و صنایع دستی 
می فروشیم. پنج شنبه این هفته بچه های گروه 
برای خون دادن به این مرکز می روند. ما گروه 
مستقلی هستیم و سعی می کنیم هزینه ها را هم 
خودمان تامین کنیم. هر هفته 800 تا 900هزار 
تومان پول وسیله می دهیم. بعضی وقت ها که 
پول نداریم، بدون هدیه به بیمارستان ها می رویم. 
تن پوش های عروسکی را خودمان می دوزیم تا 

هزینه ها کمتر شود. 
 به بیماران کمک مالی هم می کنید؟

کمبود بودجه داریم. دوست داریم در توانمان 
باشد و کمک کنیم، اما محدودیت داریم. بااین حال 
بعضی از موارد اگر بتوانیم، کمک می دهیم. چند 
روز پیش مادری نسخه ای داد، چک کردیم، 

دیدیم مستحق است و کمک کردیم.  

 12 سپتامبر 1869میالدی: پیتر 
مارک راگت، پزشک و فرهنگ نویس 
بریتانیایی در این روز درگذشت. او 
اولین تزاروس )فرهنگ مترادف ها( 
را برای زبان انگلیسی در سال 1852 

منتشر کرد.
 12 سپتامبر 1907 میالدی: ژوسلین 
کوبیچک، پزشک و سیاستمدار برزیلی 
در این روز متولد شد. کوبیچک در 
فاصله سال های 1956 تا 1961 رییس 
جمهور برزیل بود. او که در زمان 
به سر  تبعید  در  ژنرال ها  حکومت 
برزیل مدرن  به عنوان پدر  می برد، 
شناخته می شود. شهرت دولت او به 
خاطر ساخت پایتخت جدیدی برای 
کشورش، یعنی شهر برازیلیاست . او 
در 1960 پایتخت از ریودوژانیروی 
پرازدحام به برازیلیای پیش ساخته 
منتقل کرد و کشورش را به سمت 

صنعتی شدن پیش برد.
 12 سپتامبر 191۵ میالدی: یکی 
از زندانیان شرکت کننده در مطالعه 
پوستی  ضایعات  دچار  گلدبرگر 
بیماری پالگرا شد. این مطالعه توسط 
 12 روی  و  گلدبرگر  ژوزف  دکتر 
ایالتی  زندان  داوطلب  زندانی 
افراد  این  انجام شد.  می سی سی پی 
تحت یک رژیم غذایی کم پروتئین 
به مدت چند ماه قرار گرفتند. بروز 
بیماری در این زندانی ها، گلدبرگر را 
مطمئن ساخت که بیماری پالگرا یک 
بیماری تغذیه ای است. زندانی های 
شرکت کننده در مطالعه مورد عفو قرار 

گرفتند و آزاد شدند.
 12 سپتامبر 1994 میالدی: بوریس 
اهل  یگوروف، پزشک و فضانورد 
شوروی درگذشت. او اولین پزشکی 
بود که در اکتبر 1964 و در جریان 
مأموریت واسخود 1 به فضا رفت. او 
پزشکی  تحقیقات  موسسه  اولین 
فضایی را در مسکو به راه انداخت. 

رییس جمهور 
زندانی، فضانورد

تقـویـم

اسـتفـاده شپـش هـا  از سـلفـی 

آیا عکس سلفی گرفتن عامل شیوع شپش سر است؟ 
این سوالی است که این روزها درباره ا ش بین محققان 
اختالف نظر پیش آمده. داستان با اظهار نظر دکتر شارون 
رینک از دانشگاه ویسکانسین شروع شد که می گفت 
تعداد موارد مراجعه کننده به وی برای درمان شپش 
رو به افزایش است که طی پنج سال گذشته بی سابقه 

بوده است. او این فرضیه را پیشنهاد کرد که وقتی جوان ها سر خودشان را 
برای سلفی گرفتن به همدیگر می چسبانند، شپش ها با سرعتی بیشتر از یک 
»چیز« گفتن معمولی، محل زندگی خود را عوض می کنند. او هشدار داده 

بود که این خطر در میان دختران بسیار بیشتر از پسران است.
با این حال، این نظر مورد تایید همه نیست. مثال هفته نامه »تایم« در شماره 
جدید خود نوشته که هیچ آماری که نشان دهنده همه گیری شپش در ایاالت 
متحده باشد، وجود ندارد. بین 6 تا 12 میلیون کودک زیر 11سال، هر سال به 
شپش سر مبتال می شوند و این آمار هنوز تغییر معناداری نشان نداده است. به 
نوشته »تایم«، والدینی که نگران رفتارهای خاص جوان ها هستند، بیشتر از هر 

کس دیگری از هشدار دکتر رینک خوشحال خواهند شد.

خبــر

 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول: امیرعباس فتاح زاده

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

 زیر نظر شورای سردبیری
 چاپ: شرکت رواق روشن مهر

 نشانی: تهران، خیابان دکترشریعتی، روبروی میرداماد،کوچه نیک، پالک9
atgci_sepid@yahoo.com :پست الکترونیک 

 تلفن روابط عمومی:22887355-6 
 سازمان آگهی ها: 24581112 

تصویرروز

جشنواره نوجوان سالم با حضور جمعی از دانش آموزان مقطع دبیرستان با موضوع 
پیشگیری از رفتارهای پرخطر در سنین نوجوانی برگزار شد.

                باشگاه خبرنگاران

اعضای سازمان های مردم نهاد با حضور در محل زندگی کارتن خواب های دره 
فرحزاد تهران، خدمات پزشکی و بهداشتی در اختیار آنان قرار دادند.  

               ایرنا

طرح توان افزایی امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر سراسر کشور با عنوان 
»منادیان تدبیر و امید« با مشارکت 31 استان و در مجموع 500 نفر برگزار شد.  
                    ایسنا

گروه خیریه رادمان، شادی را به قلب بیمارستان های کودکان می برد 

دستانیکهلبخنـدهدیهمیدهند
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