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ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮدار و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی وﺟﻮد ﻧﺪارد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٢ﺟﺰﯾﯿﺎت اﺳﺘﺨﺪام ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ /ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺬب ﻣﺮﺑﯿﺎن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن راه ﺣﻠﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻟﺰاﯾﻤﺮ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴دﺑﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه راﯾﻨﻮﻟﻮژی :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ١٠٠ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻨﯽ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۵ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ ﮐﻢ ﭼﺮب ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۶اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ از ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دی رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ٧ﺗﻌﺮﻓﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ٨ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﮐﻼس اوﻟﯽ ھﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ
 - ٩رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺟﺬب اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺟﻤﻌﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ
ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١٠ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮ اﯾﺮان :اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﮏ ﺳﻮم ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١١وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺎزم ﻣﻼﯾﺮ ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ١٢ﭘﺮوژه در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ؛  ٢ﯾﺎ  ٣ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ
 - ١٣ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮای ﻏﺬاﺧﻮردن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﮐﻤﮏ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١۴ﻟﯿﻤﻮﺷﯿﺮﯾﻦ از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١۵ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ؛ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ دھﮑﺪه ﻟﯽ ﻟﯽ ﭘﻮت!  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ١۶ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻋﺪم رﺷﺪ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١٧ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺮب در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﮫﺮان  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ١٨ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺘﺎب دھﻨﺪه ﺧﻄﯽ ھﺴﺘﯿﻢ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١٩ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ٢٨/اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢٠در ﺗﺒﺮﯾﺰ؛ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢١ﻃﺮح ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﯿﺎر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 – ٢٢ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد :اﻋﻼم ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﺬﯾﺮش دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻻزم  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری
اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢٣ﻃﺮح آھﻦ ﯾﺎری داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ٢۴ﺗﻌﺮﻓﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٢۵رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﻓﺘﺨﺎرﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢۶ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﺬﯾﺮش دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻻزم اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد  -روزﻧﺎﻣﻪ
آﻓﺮﯾﻨﺶ
 - ٢٧دوﻟﺖ ،ﻣﺮدم ،ﭘﺰﺷﮏ؛ ﻣﻘﺼﺮ ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ ﯾﺎ رواج ﭘﺪﯾﺪه زﯾﺮﻣﯿﺰی ﮐﯿﺴﺖ؟  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ٢٨ﺣﺮف ﻣﺮدم  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ٢٩ﺟﺬب  ٢ھﺰار ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ /ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣٠ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭼﺸﻢ در ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎدر ﭼﺸﻤﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٣١وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ٢٠ :درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و  ٢١درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ دارﻧﺪ  -ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
 - ٣٢ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺑﺪھﯿﺪ و ﺟﺎﯾﺰه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ !  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ٣٣ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮک وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( " ﺑﮫﻤﯿﯽ" ﮐﻠﻨﮕﺰﻧﯽ ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣۴دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای راھﺒﺮدی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 ٣٠ - ٣۵درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺻﺮف ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ٣۶وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی ﮔﺎزدار روﻧﺪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٣٧ﻧﻈﺎم درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺳﻼﻣﺖ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن را دارد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٣٨ﮐﻠﻨﮓ اﺣﺪاث'اوﻟﯿﻦ ﺷﮫﺮک ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر' در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 ٨٠ - ٣٩ھﺰارﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ
 - ۴٠ﻋﮑﺲ /ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ ازدرد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴١اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن در ﻗﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴٢ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﯿﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ١٧ :درﺻﺪ ﺑﺎرداری ھﺎ در ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۴٣ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺠﺎز  +ﺗﺼﺎوﯾﺮ  -آﺗﯽ ﻧﯿﻮز
 - ۴۴ذﺧﯿﺮه  ۶٠٠واﺣﺪ ﺧﻮن ﺑﻨﺪ ﻧﺎف و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ٨۵٠اھﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴۵ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری از اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴۶ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮداد :ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدک ﺳﺎﻟﻢ وﻗﻮع ﺳﺎﻻﻧﻪ٨٠ھﺰارﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﮐﺸﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدن١٧درﺻﺪ ﺑﺎردارﯾﮫﺎ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 ١٢ - ۴٧ھﺰار و  ۵٠٠ﻣﺪرﺳﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ۴٨ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺠﺎز  -آﺗﯽ ﻧﯿﻮز
 - ۴٩اﻧﺎر ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
" - ۵٠ع .اﻟﻒ"ﺑﻪ ﯾﺎزده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ  -اﻟﺒﺮز ﻧﯿﻮز
 - ۵١ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺮژی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﯾﺎزده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺠﮑﻮم ﺷﺪ  -ﻣﺸﺮق ﻧﯿﻮز
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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 - ١ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮدار و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺞ و زﯾﺎرت درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮار
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ داﻧﮓ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮔﻔﺖ» :ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮدار و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی وﺟﻮد ﻧﺪارد .
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺞ و زﯾﺎرت درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ داﻧﮓ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮔﻔﺖ:
ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮدار و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ رﯾﺎض اﻓﺰود :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮدار و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﯾﺎ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻋﺰام  ۴٣ھﺰار زاﺋﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﻣﺴﺎل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ھﻼل اﺣﻤﺮ درﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ زاﺋﺮان ﺣﺞ اﻣﺴﺎل ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل
ﺣﺪود  ٢٧ھﺰار زاﺋﺮ  ۶٠ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،ھﻔﺖ ھﺰار و  ۵٠٠ﻧﻔﺮ زاﺋﺮ  ٨٠ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و  ١٧زاﺋﺮ  ١٠٠ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺣﯽ ﻣﺸﺮف
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ۴٣ ،ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺣﺠﺎج اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﻣﺴﺎل ،اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
 ٩٨ھﺰار زاﺋﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪﻧﺪ
رﯾﺎض ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ  ٩٨ھﺰار زاﺋﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺣﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ھﺰار و  ٣٠٠زاﺋﺮ ﻧﯿﺰ اﺣﺮاز ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ اﻋﺰام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﺸﺮف
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺞ و زﯾﺎرت رﯾﺎض ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﯿﺎن ھﻔﺖ ھﺰار و  ۵٠٠زاﺋﺮ  ٨٠ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺎﯾﺪ دو ھﺰار و  ٧٠٠ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ھﻤﺮاه ﺑﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﻣﺴﺎل اﻋﺰام ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﻀﻮر  ١٩ھﺰار زاﺋﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﺣﺞ اﻣﺴﺎل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ھﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ  ١٩ھﺰار ﻧﻔﺮ از زاﺋﺮان اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺒﺘﻼ
ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ١٠ھﺰار ﻧﻔﺮ از زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺞ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ و ﭼﮫﺎر ھﺰار و  ٧٠٠ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ و
ﻋﺮوﻗﯽ دارﻧﺪ.
ﺣﻀﻮر  ٣۴٠ﭘﺰﺷﮏ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮏ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ
رﯾﺎض ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۶٠٠ﭘﺰﺷﮏ ﮐﺎوران زاﺋﺮان ﺣﺞ اﻣﺴﺎل را در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود ٣۴٠
ﭘﺰﺷﮏ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮏ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎدر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺖ اﷲ اﻟﺤﺮام ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و
درﻣﺎﻧﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺞ و زﯾﺎرت اداﻣﻪ داد :از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۵٠ ،ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ٧٣ ،ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎر١٠٠ ،ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ و  ١١٠ﻧﻔﺮ
ﻧﯿﺮوی اﻣﺪادی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺶ از  ٩٧ھﺰار زاﺋﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﻣﺴﺎل ﻣﺸﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻋﺰام آن ھﺎ از  ١۶ﻣﮫﺮ ﻣﺎه ﺟﺎری آﻏﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .

 - ٢ﺟﺰﯾﯿﺎت اﺳﺘﺨﺪام ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ /ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺬب ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ھﯿﺌﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺬب اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام ھﯿﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ
واﺑﺴﺘﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻮده و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺬب
اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﺪ .ﻣﮫﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﺗﺎرﯾﺦ  ١۵ﻣﮫﺮ  ٩٠ﺑﻪ ﻣﺪت  ١۵روز اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ
ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﺮی و ﺟﺰاﯾﯽ ،ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و
رواﻧﮕﺮدان ،دارا ﺑﻮدن ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺿﺮورت ﻧﻈﺎم )وﯾﮋه آﻗﺎﯾﺎن( و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
داوﻃﻠﺒﺎن در ھﯿﺌﺖ ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ و ھﯿﺌﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺬب وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ
اﺳﺖ.
واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺨﺒﮕﯽ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ دارای اوﻟﻮﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﮔﻮاھﯽ ﻧﺨﺒﮕﯽ
را در زﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ھﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ داﻧﺸﮑﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی ،اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ .
ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ھﯿﺌﺖ ﻋ ﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم در
ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻮرود ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺟﺬب ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺮط ﺣﺪاﻗﻞ  ٣ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ  ٣ﺣﻮزوی ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ  ٣ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﻓﺮاﺧﻮان داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﻣﺮاﮐﺰ و رﺷﺘﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش از راه دور ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب ھﯿﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ و رﺳﻤﯽ دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﻧﯿﺰ دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻪ دارا ﺑﻮدن
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎ ﮔﻮاھﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ  ،دﮐﺘﺮای ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ) (Ph.Dو
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮا در رﺷﺘﻪ ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ و رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ٣۵ﺳﺎل و ﺑﺮای
دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک دﮐﺘﺮی ) (Ph.Dو داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ  ۴۵ﺳﺎل اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آزﻣﻮن ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آزﻣﻮن ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮاﻏﺖ از
ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﺧﺬ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎھﯽ در ﻓﺮاﺧﻮان ھﺎی آﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﮫﺪﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮑﺴﺎل از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﮫﺪﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺼﻮرت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮑﺴﺎل از ﺧﺪﻣﺎت ،در آزﻣﻮن
ﻓﺮاﺧﻮان ھﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﻌﮫﺪ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺒﺪاء ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دوره ﺿﺮورت ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻌﮫﺪﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧ ﯽ دارای داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺲ از ﯾﮑﺴﺎل از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮫﺪات در ﻗﺎﻟﺐ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرت
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﻮزش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﻌﮫﺪات ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﺧﻮان
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﻌﮫﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻮرد ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﺧﻮان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ
ﺗﻌﮫﺪ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان دو داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان دو داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ داوﻃﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ را داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎدر
ﺗﮫﺮان ،ﺷﮫﯿﺪﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺷﯿﺮاز ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻣﺸﮫﺪ ،ﮐﺮﻣﺎن و اھﻮاز اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب دو داﻧﺸﮕﺎه اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اول ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﯾﺎر و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ
اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ردﯾﻒ و ﻣﺠﻮزھﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی
ذﯾﺮﺑﻂ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ در ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﯾﺎر و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ.
داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺳﮑﻦ ﻣﺪارک ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻓﺮﻣﮫﺎی  ١۶ﮔﺎﻧﻪ را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ھﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ
ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .

 - ٣آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن راه ﺣﻠﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻟﺰاﯾﻤﺮ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
دﻧﯿﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ آﻗﺎ  ...دراﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺪه ای  ٣٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺧﺘﻼس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﯽ آﻧﻄﺮف ﺗﺮ رﺿﺎ در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯽ
ﭘﻮﻟﯽ از درد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ .آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر دراﺑﺘﺪای ﻣﮫﺮﻣﺎه از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺮﺳﯿﺪه  :اﮔﺮ ﺑﺠﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻮدﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﺪ؟  ....و دﺧﺘﺮ رﺿﺎ درﺟﻮاب اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ  :اﮔﺮ ﺑﺠﺎی آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻮدم  ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی
ﭘﺪرم را ﺑﻪ او ﭘﺲ ﻣﯽ دادم !!.ﺑُﮑُﺸﻢ و ﻻﻏﺮم ﮐﻦ!"
ﮐﺎھﺶ  ٣٠ﮐﯿﻠﻮ وزن ،ﺗﻨﮫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﻋﺮوس ﻣﺸﮫﺪی ﺑﻮد .او ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وزن اﯾﺪه آﻟﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد و
از ﺑﮫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ھﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮص ھﺎی روﯾﺎﯾﯽ ﻻﻏﺮی  ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﺴﺘﻨﺪ و دردھﺎی ﮔﺎه و ﺑﯽ ﮔﺎھﺶ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ .درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭼﺎق ﺗﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ"
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ� ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻏﻮا ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ھﺮ روز ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  �.ﮔﻔﺖ �:ﺑﺎ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ،درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ
از ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭼﺎق ﺗﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﻣﺰﻣﻦ در آﻧﮫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ �.ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ھﺎی ﻓﻨﺪک"
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎد در ﭘﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ دادن دﺧﺘﺮ  ٢ / ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در ﺑﻮﯾﯿﻦ زھﺮا از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎ ﺗﻼش
ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺧﻮرده ﺷﻮﻧﺪ"
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ آن ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ھﻤﻪ ﻗﺴﻤﺘﮫﺎی آن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان و ﭘﺮ دردﺳﺮ؛ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
وﺟﻮدی ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﺎداﺑﯽ .ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺎداﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ"
ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  ehowﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮاص اﯾﻦ
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ﮔﯿﺎه اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ"
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  �:ﺗﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺰﮔﺮدھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮑﺮده و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺮوز ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ھﻨﻮز دﯾﺮ ﻧﺸﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ
ﮐﺮد �.ﻣﺮدم آﺑﺎدان آب ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺮدم اھﻮاز ھﻮا"
اﻋﻼم آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﮫﺮ ھﺎی اھﻮاز و ﺳﻨﻨﺪج در ﻓﮫﺮﺳﺖ اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ھﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻟﻮدﮔﯽ در اﺳﺘﺎن ھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ واداﺷﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺑﺮاز
ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ۵ .راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب"
اﻏﻠﺐ ھﻤﻪ ی اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﮔﺎھﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪه و دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ھﺎ و اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  ۵راه ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫﺘﺮ"
اﮔﺮ اﻣﺮوز رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯿﺘﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ و ھﺮ روز ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﮫﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

 - ۴دﺑﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه راﯾﻨﻮﻟﻮژی :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ١٠٠ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻨﯽ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -دﺑﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه راﯾﻨﻮﻟﻮژی ﮔﻔﺖ :در ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۴٠ﺗﺎ  ۵٠ھﺰار ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ
ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود  ١٠٠ھﺰار ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻨﯽ در ﺳﺎل ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﮫﺮان
ﺳﺮوﯾﺲ :ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  -ﻋﻤﻮﻣﯽ
دﺑﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه راﯾﻨﻮﻟﻮژی ﮔﻔﺖ :در ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۴٠ﺗﺎ  ۵٠ھﺰار ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر
در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود  ١٠٠ھﺰار ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻨﯽ در ﺳﺎل ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺷﯿﺮازی در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه
راﯾﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺮان در ﺳﺎﻟﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی رازی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪود  ٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎل
ھﺎی  ٢٠٠٨و  ، ٢٠٠٩ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﻋﻤﻞ
ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺷﯿﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ درﺑﺎره ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻮﯾﮋه
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﻋﻮارض ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﺎﮐﯿﺪ و در ذھﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺸﻮﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ راﯾﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺮس ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ،از آﻣﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺮازی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎزار ﭘﺮروﻧﻖ و ﭘﺮﺳﻮدی اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺪون ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﺑﺪون ﮔﺬراﻧﺪن دوره
ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﻓﯽ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺧﻄﺮات اﻧﺠﺎم ﻧﺎدرﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮو ﺻﺪای زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻋﻀﻮھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺮاد ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ آﻧﺎن ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ از راھﮫﺎی دﯾﮕﺮی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪھﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﺲ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻌﺪاد اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﮔﺮ
ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ راﯾﻨﻮﻟﻮژی ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮔﻮش ﺣﻠﻖ و
ﺑﯿﻨﯽ ،ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ،ﭼﺸﻢ ،ﭘﻮﺳﺖ و ﻓﮏ و ﺻﻮرت در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اھﺪاف اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد در زﻣﯿﻨﻪ روش ھﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﮫﺎﺟﻤﯽ ﺟﻮان ﺳﺎزی ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه راﯾﻨﻮﻟﻮژی اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﮐﺎھﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﺛﺒﺖ وﻗﺖ و ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﮋن ﻧﻘﯿﺐ زاده رﯾﯿﺲ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ راﯾﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺮان در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺮو ﺻﻮرت ،راﯾﻨﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﻏﯿﺮﺗﮫﺎﺟﻤﯽ ﺑﺮای ﺟﻮان ﺳﺎزی ﺻﻮرت ﻣﻄﺮ ح ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری آن
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺎس زاده  -رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ راﯾﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺮان -اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ھﺮﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﻮارﺿﯽ ھﻤﺮاه
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻋﻮارض ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ را از زﺑﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻋﻮارض ﻋﻤﻞ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻗﯿﺼﺮی  -ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ  -ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :رﺷﺪ روزاﻓﺰون اﻋﻤﺎل
ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪی آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در اﯾﺮان ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﮫﺘﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
وی اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻠﮏ ،ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و اﺑﺮو ،ﻟﯿﻔﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻮرت ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺰھﺎی ﺻﻮرت ﺑﺮای اﺻﻼح رﯾﺰش ﺻﻮرت ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ ﺑﺮای رﻓﻊ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ،ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﻓﺮد ﺑﺮای رﻓﻊ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک را ﻋﻤﻞ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﻗﯿﺼﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ژل اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻋﻮارض ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﯿﺴﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻣﺼﺒﺎﺣﯽ -ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ راﯾﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺮان -در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ژل ھﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ
ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ
ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻠﻮ ھﺴﺘﯿﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﺗﺼﻮر راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮﺷﺪن ﮐﻨﮕﺮه
ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﻮش ،ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ھﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ژن ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ دارد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ دارﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺑﺎره اﺻﻮل ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ و اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ راﯾﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺮان در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼﺷﮫﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .
درﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻮادﮐﻮھﯽ -دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ راﯾﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺮان -ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎھﻮاره ای اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :
در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳ ﺎﯾﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺗﮑﺮار اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
اﺑﺰار ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺧﻮن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻮارض ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 - ۵ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ ﮐﻢ ﭼﺮب ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
دﻧﯿﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ آﻗﺎ  ...دراﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺪه ای  ٣٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺧﺘﻼس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﯽ آﻧﻄﺮف ﺗﺮ رﺿﺎ در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯽ
ﭘﻮﻟﯽ از درد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ .آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر دراﺑﺘﺪای ﻣﮫﺮﻣﺎه از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺮﺳﯿﺪه  :اﮔﺮ ﺑﺠﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻮدﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﺪ؟  ....و دﺧﺘﺮ رﺿﺎ درﺟﻮاب اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ  :اﮔﺮ ﺑﺠﺎی آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻮدم  ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی
ﭘﺪرم را ﺑﻪ او ﭘﺲ ﻣﯽ دادم !!.ﺑُﮑُﺸﻢ و ﻻﻏﺮم ﮐﻦ!"
ﮐﺎھﺶ  ٣٠ﮐﯿﻠﻮ وزن ،ﺗﻨﮫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﻋﺮوس ﻣﺸﮫﺪی ﺑﻮد .او ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وزن اﯾﺪه آﻟﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد و
از ﺑﮫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ھﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮص ھﺎی روﯾﺎﯾﯽ ﻻﻏﺮی  ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﺴﺘﻨﺪ و دردھﺎی ﮔﺎه و ﺑﯽ ﮔﺎھﺶ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ .درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭼﺎق ﺗﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ"
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ� ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻏﻮا ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ھﺮ روز ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  �.ﮔﻔﺖ �:ﺑﺎ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ،درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ
از ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭼﺎق ﺗﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﻣﺰﻣﻦ در آﻧﮫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ �.ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ھﺎی ﻓﻨﺪک"
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎد در ﭘﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ دادن دﺧﺘﺮ  ٢ / ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در ﺑﻮﯾﯿﻦ زھﺮا از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎ ﺗﻼش
ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺧﻮرده ﺷﻮﻧﺪ"
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ آن ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ھﻤﻪ ﻗﺴﻤﺘﮫﺎی آن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان و ﭘﺮ دردﺳﺮ؛ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
وﺟﻮدی ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﺎداﺑﯽ .ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺎداﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ"
ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  ehowﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮاص اﯾﻦ
ﮔﯿﺎه اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ"
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  �:ﺗﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺰﮔﺮدھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮑﺮده و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺮوز ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ھﻨﻮز دﯾﺮ ﻧﺸﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ
ﮐﺮد �.ﻣﺮدم آﺑﺎدان آب ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺮدم اھﻮاز ھﻮا"
اﻋﻼم آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﮫﺮ ھﺎی اھﻮاز و ﺳﻨﻨﺪج در ﻓﮫﺮﺳﺖ اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ھﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻟﻮدﮔﯽ در اﺳﺘﺎن ھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ واداﺷﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺑﺮاز
ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ۵ .راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب"
اﻏﻠﺐ ھﻤﻪ ی اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﮔﺎھﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪه و دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ھﺎ و اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  ۵راه ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫﺘﺮ"
اﮔﺮ اﻣﺮوز رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯿﺘﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ و ھﺮ روز ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﮫﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

 - ۶اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ از ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دی رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
دﻧﯿﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ آﻗﺎ  ...دراﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺪه ای  ٣٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺧﺘﻼس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﯽ آﻧﻄﺮف ﺗﺮ رﺿﺎ در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯽ
ﭘﻮﻟﯽ از درد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ .آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر دراﺑﺘﺪای ﻣﮫﺮﻣﺎه از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺮﺳﯿﺪه  :اﮔﺮ ﺑﺠﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻮدﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﺪ؟  ....و دﺧﺘﺮ رﺿﺎ درﺟﻮاب اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ  :اﮔﺮ ﺑﺠﺎی آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻮدم  ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی
ﭘﺪرم را ﺑﻪ او ﭘﺲ ﻣﯽ دادم !!.ﺑُﮑُﺸﻢ و ﻻﻏﺮم ﮐﻦ!"
ﮐﺎھﺶ  ٣٠ﮐﯿﻠﻮ وزن ،ﺗﻨﮫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﻋﺮوس ﻣﺸﮫﺪی ﺑﻮد .او ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وزن اﯾﺪه آﻟﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد و
از ﺑﮫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ھﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮص ھﺎی روﯾﺎﯾﯽ ﻻﻏﺮی  ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﺴﺘﻨﺪ و دردھﺎی ﮔﺎه و ﺑﯽ ﮔﺎھﺶ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ .درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭼﺎق ﺗﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ"
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ� ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻏﻮا ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ھﺮ روز ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  �.ﮔﻔﺖ �:ﺑﺎ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ،درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ
از ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭼﺎق ﺗﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﻣﺰﻣﻦ در آ ﻧﮫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ �.ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ھﺎی ﻓﻨﺪک"
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎد در ﭘﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ دادن دﺧﺘﺮ  ٢ / ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در ﺑﻮﯾﯿﻦ زھﺮا از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎ ﺗﻼش
ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺧﻮرده ﺷﻮﻧﺪ"
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ آن ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ھﻤﻪ ﻗﺴﻤﺘﮫﺎی آن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان و ﭘﺮ دردﺳﺮ؛ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
وﺟﻮدی ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﺎداﺑﯽ .ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺎداﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ"
ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  ehowﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮاص اﯾﻦ
ﮔﯿﺎه اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ"
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  �:ﺗﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺰﮔﺮدھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮑﺮده و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺮوز ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ھﻨﻮز دﯾﺮ ﻧﺸﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ
ﮐﺮد �.ﻣﺮدم آﺑﺎدان آب ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺮدم اھﻮاز ھﻮا"
اﻋﻼم آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﮫﺮ ھﺎی اھﻮاز و ﺳﻨﻨﺪج در ﻓﮫﺮﺳﺖ اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ھﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻟﻮدﮔﯽ در اﺳﺘﺎن ھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ واداﺷﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺑﺮاز
ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ۵ .راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب"
اﻏﻠﺐ ھﻤﻪ ی اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﮔﺎھﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪه و دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ھﺎ و اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  ۵راه ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫﺘﺮ"
اﮔﺮ اﻣﺮوز رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯿﺘﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ و ھﺮ روز ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﮫﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

 - ٧ﺗﻌﺮﻓﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ وزرات ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺮﻓﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻇﺮف دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻋﻼم و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ھﻨﻮز ﺗﻌﺮﻓﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻼم
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺗﻌﺮﻓﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﮫﺮان ﺑﯿﺶ از  ۵٨ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن و در ﺟﺎده ھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻣﺴﺎل در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ و ﺗﻮرم ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و
اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ وﺟﻮد دارد .
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ وزرات ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﺣﺪود  ١٠ﺳﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ھﺸﺖ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۵٨ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد اﻋﻼم ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﮐﺮدن اﺧﺬ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ
از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۶۵ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.

 - ٨ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﮐﻼس اوﻟﯽ ھﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﮐﻼس
اوﻟﯽ ھﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد. . . .
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﮐﻼس اوﻟﯽ ھﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد١٣٩٠ .
ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ١٣ﻣﮫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ١١:٠۴
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻃﺮح ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﯿﺎر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر
در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و در ﺗﻼش ھﺴﺘﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻼس اوﻟﯽ ھﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد.
وی ھﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح را ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ھﺎی ﺷﯿﺮی ﮐﻼس اوﻟﯽ ھﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ھﺮ اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻧﯿﺰ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ  ٢٢ﺑﮫﻤﻦ ﯾﺰد در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ،ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ،ﻓﻠﻮراﯾﺪﺗﺮاﭘﯽ ،آﻣﻮزش ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان و ﻓﯿﺸﻮرﺳﯿﻼﻧﺖ وﯾﮋه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس اوﻟﯽ اﺟﺮا
ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ از اﺟﺮای ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﯿﺎر ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﯾﺰد
اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎردان ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن ودﻧﺪان ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎﻋﻼﻗﻪ ﻣﺸﻐﻮل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ھﺴﺘﻨﺪ .
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﮐﻮدﮐﺎن
ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﮐﺎﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ﮐﺎﻧﮑﺲ ﺳﯿﺎر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان
اﺳﺖ .

 - ٩رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺟﺬب اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ از
ﺟﻤﻌﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از آﻏﺎز ﻣﮫﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺟﺬب اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ از  ١۵ﻣﮫﺮ ﺧﺒﺮ داد .ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺪی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻔﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از آﻏﺎز ﻣﮫﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺟﺬب اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ از ١۵
ﻣﮫﺮ ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺪی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻔﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ(  ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻓﺮاﺧﻮان
اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ از ﺟﻤﻌﻪ ١۵
ﻣﮫﺮﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺎ  ١۵روز ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی ﺟﺬب اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ  htpp://aac.behdasht.gov.irو htpp://jazb. aac.behdasht.gov. irاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺨﺒﮕﯽ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب دارای اوﻟﻮﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮاھﯽ
ﻧﺨﺒﮕﯽ در زﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .
اﺳﺪی اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﺪام در ھﺮ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮑﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی را ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش از راه دور ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﺧﻮان داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان در دو داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺠﺎز اﺳﺖ وﻟﯽ داوﻃﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﺎدر ﭼﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺷﯿﺮاز،
اﺻﻔﮫﺎن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻣﺸﮫﺪ ،ﮐﺮﻣﺎن و ﯾﺎ اھﻮاز را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
اﺳﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب دو داﻧﺸﮕﺎه اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اول اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺲ از ﭘﺮﮐﺮدن ﻓﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط
و اﺳﮑﻦ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﺮم ھﺎی  ١۶ﮔﺎﻧﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﯾﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﯾﺎر و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم
وﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ و رﺳﻤﯽ ﮐﻪ
ﻣﺪارک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ٣۵ﺳﺎل و ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک دوره ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق
ﺗﺨﺼﺼﯽ  ۴۵ﺳﺎل اﺳﺖ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم
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 - ١٠ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮ اﯾﺮان :اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﮏ ﺳﻮم ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮ اﯾﺮان ﮐﻔﺖ :ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  ٧٣ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮاﻧﻪ در ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﯿﻦ  ٣٠٠ﺗﺎ  ٣۵٠ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﮏ ﺳﻮم ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﺎرس ﺗﻮاﻧﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ ﭼﻤﻨﯽ اﻣﺮوز در ھﻤﺎﯾﺶ ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده ھﺎی آن ﮐﻪ در اداره
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ارﺗﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎ ﺑﮫﺮه ھﻮﺷﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺷﯿﺮ ﮔﺮﯾﺰ ھﺴﺘﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﻪ  ١۵٠ﺳﺎل ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﭼﻤﻨﯽ اﻓﺰود :ﻣﺎﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬاھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﺑﯿﻦ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن  ٧٣ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ اﯾﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ  ٣٠٠ﺗﺎ  ٣۵٠ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ رﺳﺪ .
ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮ ﭘﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﮏ ﺳﻮم ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﻣﺼﺮف ﮐﻢ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﯿﻦ
 ۴ﺗﺎ  ١۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ھﻢ اﮐﻨﻮن دو ﻣﯿﻠﯿﻮن زن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻌﺮض ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ھﺮ  ۴زن اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در
ﻣﻌﺮض ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻗﺮار دارد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان ﺑﯿﻦ  ٨ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﭼﻤﻨﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺨﻮان زﻧﺎن ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺮدان دارد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان و ﻣﺸﮑﻼت
اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮ ﭘﮕﺎه اداﻣﻪ داد :ﮐﺎرﮐﺮد ﻏﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴﻢ در ﺑﺪن از اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﻐﺰ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه داﺋﻤﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻠﯿﺴﯿﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﯾﺰ ﻣﻐﺬی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺖ و اﻓﺮاد روزاﻧﻪ ﺑﻪ ھﺰار و  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم از ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﭼﻤﻨﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻋﻤﺎل ارادی ﻣﺎﻧﻨﺪ راه رﻓﺘﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮارادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺗﻨﻔﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ دارﻧﺪ .اﻓﺮاد
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻐﺬی در ﺷﯿﺮ از دﻻﯾﻞ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬی ﺑﺮای ھﻤﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻼح
ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر در ﺑﺪن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﻤﺒﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ در دﻧﯿﺎ ﻣﯿﻮه ﺳﯿﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا دﻧﯿﺎ ﺳﯿﺐ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی زﯾﺎد ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻤﺒﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد
را ﺳﯿﺐ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ .
وی ﮔﻔﺖ :اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﯿﻮه را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺧﺮﯾﺪن دو ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﯿﻮه ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯿﻮه را داﻧﻪ ای ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻤﺒﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺷﯿﺮ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺮ ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﻼح ﻣﻐﺬی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﺷﻮد اﮔﺮ ﺳﻤﺒﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﻤﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ ،ﺷﮑﺮ ،روﻏﻦ ،ﻏﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل و
ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی در ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮔﻮﺷﺖ ھﺎ دارای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﯿﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﺪارد.

 - ١١وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺎزم ﻣﻼﯾﺮ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ در دور ﭼﮫﺎرم ﺳﻔﺮھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﺪان
ﻋﺎزم ﻣﻼﯾﺮ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻔﺮ ﭼﮫﺎرم رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان ،وزرا و ﻣﻌﺎوﻧﺎن رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎی اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ وارد ﻣﻼﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﮔﻠﺰار ﺷﮫﺪای ﻋﺎﺷﻮرا ،از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ) ع( ﻣﻼﯾﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در دﻓﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﯾﮋه ﻣﻼﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣ ﻼﻗﺎت و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﺸﮑﻼت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی
آﻧﺎن آﺷﻨﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای اداری ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری وﯾﮋه ﻣﻼﯾﺮ ،ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻪ دوزان ﭘﺮدﯾﺲ و ﺑﺎزدﯾﺪ
از روﺳﺘﺎی "واﺷﺎن" از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﯾﮏ روزه وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻼﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﯾﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و در اداﻣﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮزده از ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ در ﻧﻮد و دوﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﻣﺮوز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﮫﺮﻣﺎه وارد ھﻤﺪان ﺷﺪﻧﺪ.
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 - ١٢ﭘﺮوژه در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ؛  ٢ﯾﺎ  ٣ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ  -ﺗﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮوﯾﺲ دھﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺗﮫﺮان رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد /.اﺳﺘﺎن
ﺗﮫﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ را در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر دارد/.در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﺖ
ﻧﺪارﯾﻢ .
ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ،ﺗﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮوﯾﺲ دھﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﯾﻠﻨﺎ ،ﮔﻔﺖ :در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﺖ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻻزم
ﺗﺨﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ "ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی" ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوژه در ﺣﺎل
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮوﯾﺲ دھﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در ﻣﻮرد ﺳﺮوﯾﺲ دھﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﺳﺎﻧﺤﻪ دﯾﺪﮔﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در ﺗﮫﺮان ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ آن زﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮاﻧﺢ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ دھﺪ و در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻧﯿﺰ  ٢٠ﺗﺨﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ھﺎی آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺗﺨﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺨﺖ ﻋﺎدی رﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﮫﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ آن در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
رﺷﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺖ ھﺎی ﻋﺎدی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ .ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﻋﺎدی رﺷﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﮫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﮫﺎرم
ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﮫﺎرم ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ
ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ از ١ .٢درﺻﺪ در اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﮫﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ  ٠ .٩٨رﺳﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ  ٠ .٢٢درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﯽ اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
را در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر دارد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  ٢ھﺰار و  ۶٩٠ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ  ٨٠ﻧﻔﺮ آﻧﮫﺎ از اﺳﺘﺎن
ﺗﮫﺮان ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺨﺖ ھﺎی دﯾﺎﻟﯿﺰ
ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی در ﻣﻮرد رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎی دﯾﺎﻟﯿﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﮫﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺖ :روﻧﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی ﺗﺨﺖ ھﺎ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﺎل  ١٣٨٧ﺣﺪود ﯾﮏ ھﺰار دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﮐﻪ  ٣٠٠ﺗﺨﺖ ﺟﺪﯾﺪ و  ٧٠٠ﺗﺨﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺳﺎل  ١٣٩٠ﻧﯿﺰ  ٧۵٠ﺗﺨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﺠﮫﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎی دﯾﺎﻟﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﮫﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.

 - ١٣ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮای ﻏﺬاﺧﻮردن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﮐﻤﮏ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
دﻧﯿﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ آﻗﺎ  ...دراﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺪه ای  ٣٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺧﺘﻼس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﯽ آﻧﻄﺮف ﺗﺮ رﺿﺎ در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯽ
ﭘﻮﻟﯽ از درد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ .آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر دراﺑﺘﺪای ﻣﮫﺮﻣﺎه از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺮﺳﯿﺪه  :اﮔﺮ ﺑﺠﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻮدﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﺪ؟  ....و دﺧﺘﺮ رﺿﺎ درﺟﻮاب اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ  :اﮔﺮ ﺑﺠﺎی آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻮدم  ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی
ﭘﺪرم را ﺑﻪ او ﭘﺲ ﻣﯽ دادم !!.ﺑُﮑُﺸﻢ و ﻻﻏﺮم ﮐﻦ!"
ﮐﺎھﺶ  ٣٠ﮐﯿﻠﻮ وزن ،ﺗﻨﮫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﻋﺮوس ﻣﺸﮫﺪی ﺑﻮد .او ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وزن اﯾﺪه آﻟﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد و
از ﺑﮫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ھﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮص ھﺎی روﯾﺎﯾﯽ ﻻﻏﺮی  ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﺴﺘﻨﺪ و دردھﺎی ﮔﺎه و ﺑﯽ ﮔﺎھﺶ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ .درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭼﺎق ﺗﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ"
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ� ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻏﻮا ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ھﺮ روز ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  �.ﮔﻔﺖ �:ﺑﺎ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ،درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ
از ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭼﺎق ﺗﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﻣﺰﻣﻦ در آﻧﮫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ �.ﺷﮑﻨﺠﻪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ھﺎی ﻓﻨﺪک"
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎد در ﭘﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ دادن د ﺧﺘﺮ  ٢ / ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در ﺑﻮﯾﯿﻦ زھﺮا از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎ ﺗﻼش
ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺧﻮرده ﺷﻮﻧﺪ"
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ آن ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ھﻤﻪ ﻗﺴﻤﺘﮫﺎی آن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان و ﭘﺮ دردﺳﺮ؛ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
وﺟﻮدی ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﺎداﺑﯽ .ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺎداﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ"
ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  ehowﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮاص اﯾﻦ
ﮔﯿﺎه اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ"
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  �:ﺗﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺰﮔﺮدھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮑﺮده و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺮوز ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ھﻨﻮز دﯾﺮ ﻧﺸﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ
ﮐﺮد �.ﻣﺮدم آﺑﺎدان آب ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺮدم اھﻮاز ھﻮا"
اﻋﻼم آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﮫﺮ ھﺎی اھﻮاز و ﺳﻨﻨﺪج در ﻓﮫﺮﺳﺖ اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ھﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻟﻮدﮔﯽ در اﺳﺘﺎن ھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ واداﺷﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺑﺮاز
ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ۵ .راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب"
اﻏﻠﺐ ھﻤﻪ ی اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﮔﺎھﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪه و دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ھﺎ و اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  ۵راه ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫﺘﺮ"
اﮔﺮ اﻣﺮوز رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯿﺘﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ و ھﺮ روز ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﮫﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

 - ١۴ﻟﯿﻤﻮﺷﯿﺮﯾﻦ از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﻟﯿﻤﻮﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﻣﯿﻮه ای ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی  A،C ،B3و  B1اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﻮه ھﺎ
دارای ﺧﻮاص زﯾﺎدی اﺳﺖ.
دﻧﯿﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ آﻗﺎ  ...دراﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺪه ای  ٣٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺧﺘﻼس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﯽ آﻧﻄﺮف ﺗﺮ رﺿﺎ در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯽ
ﭘﻮﻟﯽ از درد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ .آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر دراﺑﺘﺪای ﻣﮫﺮﻣﺎه از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺮﺳﯿﺪه  :اﮔﺮ ﺑﺠﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻮدﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﺪ؟  ....و دﺧﺘﺮ رﺿﺎ درﺟﻮاب اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ  :اﮔﺮ ﺑﺠﺎی آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻮدم  ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی
ﭘﺪرم را ﺑﻪ او ﭘﺲ ﻣﯽ دادم !!.ﺑُﮑُﺸﻢ و ﻻﻏﺮم ﮐﻦ!"
ﮐﺎھﺶ  ٣٠ﮐﯿﻠﻮ وزن ،ﺗﻨﮫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﻋﺮوس ﻣﺸﮫﺪی ﺑﻮد .او ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وزن اﯾﺪه آﻟﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد و
از ﺑﮫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ھﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮص ھﺎی روﯾﺎﯾﯽ ﻻﻏﺮی  ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﺴﺘﻨﺪ و دردھﺎی ﮔﺎه و ﺑﯽ ﮔﺎھﺶ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ .درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭼﺎق ﺗﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ"
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ� ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻏﻮا ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ھﺮ روز ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  �.ﮔﻔﺖ �:ﺑﺎ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ،درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ
از ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭼﺎق ﺗﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﻣﺰﻣﻦ در آﻧﮫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ �.ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ھﺎی ﻓﻨﺪک"
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎد در ﭘﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ دادن دﺧﺘﺮ  ٢ / ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در ﺑﻮﯾﯿﻦ زھﺮا از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎ ﺗﻼش
ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺧﻮرده ﺷﻮﻧﺪ"
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ آن ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ھﻤﻪ ﻗﺴﻤﺘﮫﺎی آن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان و ﭘﺮ دردﺳﺮ؛ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
وﺟﻮدی ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﺎداﺑﯽ .ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺎداﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ"
ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  ehowﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮاص اﯾﻦ
ﮔﯿﺎه اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ"
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  �:ﺗﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺰﮔﺮدھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮑﺮده و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺮوز ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ھﻨﻮز دﯾﺮ ﻧﺸﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ
ﮐﺮد �.ﻣﺮدم آﺑﺎدان آب ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺮدم اھﻮاز ھﻮا"
اﻋﻼم آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﮫﺮ ھﺎی اھﻮاز و ﺳﻨﻨﺪج در ﻓﮫﺮﺳﺖ اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ھﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻟﻮدﮔﯽ در اﺳﺘﺎن ھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ واداﺷﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺑﺮاز
ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ۵ .راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب"
اﻏﻠﺐ ھﻤﻪ ی اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﮔﺎھﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪه و دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ھﺎ و اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  ۵راه ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫﺘﺮ"
اﮔﺮ اﻣﺮوز رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯿﺘﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ و ھﺮ روز ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﮫﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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 - ١۵ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ؛ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ دھﮑﺪه ﻟﯽ ﻟﯽ ﭘﻮت!
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻧﺨﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻘﻮی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﻤﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان و روی آوردن ﺑﻪ ﺧﻮراﮐﯿﮫﺎ و ﺗﻨﻘﻼت ﺷﮑﻢ
ﭘﺮ ﮐﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺪ و ھﯿﮑﻞ آﻧﮫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ "دھﮑﺪه ﻟﯽ ﻟﯽ ﭘﻮت" اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻏﻠﺐ ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻗﺪ و ھﯿﮑﻞ ﺷﺎن
ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﭽﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری رﯾﺰ ﺟﺴﻪ و ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺪام ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﮐﻼﺳﮫﺎی ﻣﻘﻄﻊ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯿﮫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی ﮔﺎزدار و ﺣﻀﻮر ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﮫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﮫﺎ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ را در
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﮐﺎھﺶ داده و ﻋﺎرﺿﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻨﮫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ھﻢ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﺸﮑﻞ
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ھﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﻓﺮآورده ھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺷﺪه و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دود ﮐﺮدن روﻏﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﮐﺮوﻟﯿﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻨﻔﺲ آن ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮﻧﺎک
اﺳﺖ.
ﺗﻨﻘﻼت ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮ ﻻً دارای ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺎﻻ و درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮐﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﺣﺲ ﺳﯿﺮی ﮐﺎذب در آﻧﮫﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯿﮫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ از اﻧﻮاع ﮐﯿﮏ و ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﭼﯿﭙﺲ و ﭘﻔﮏ و اﻧﻮاع آﺑﻤﯿﻮه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه ھﺎ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ دھﻨﺪه ھﺎ و رﻧﮕﮫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺛﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺪار آﻧﮫﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد را در ﮐﻞ درﯾﺎﻓﺘﮫﺎی روزاﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎھﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺰاﯾﺮی ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﺑﮫﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ دﭼﺎر ﮐﻢ وزﻧﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دارای ﻟﮕﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﺑﻮده و در
دوران ﺑﺎرداری ﺟﻨﯿﻦ آﻧﮫﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .
ﻣﺸﺎور دﻓﺘﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﮐﻢ وزن )ﮐﻤﺘﺮ از  ٢۵٠٠ﮔﺮم( در اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﯿﺰ در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ در دﺧﺘﺮان
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ،ﭼﺎﻗﯽ،
ﺳﺮﻃﺎن و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﮐﻪ ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ در ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ دﭼﺎر ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﻏﺮی ،ﮐﻤﺒﻮد وزن و ﻗﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺨﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎدت ﻧﺎدرﺳﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶ آﻣﻮزان رواج دارد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﺮﯾﺎن
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﻘﺶ واﻟﺪﯾﻦ را در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﻘﻮی و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ،ﻣﺼﺮف ﻣﻐﺰھﺎ ھﻤﭽﻮن ﮔﺮدو و ﭘﺴﺘﻪ از ﻣﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ در وﻋﺪه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ و واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ھﻮﺷﻤﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻨﻘﻼت ﺑﯽ ارزش ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﻤﺒﻮد رﯾﺰ ﻣﻐﺬی ھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن ﺗﻨﻘﻼت در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻏﻠﺐ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز از
ﻗﺪ و ھﯿﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ.

 - ١۶ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﻣﺎﺑﻪ
اﻟﺘﻔﺎوت ﻋﺪم رﺷﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی داروﯾﯽ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻧﺠﺎم.
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی داروﯾﯽ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻌﺎل در
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت
ﻋﺪم رﺷﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،درﺑﺎره ﺑﺪھﯽ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺪھﯽ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺗﺎﺧﯿﺮھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۴ - ۵ﻣﺎه ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی داروﯾﯽ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ،اداﻣﻪ داد :ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی داروﯾﯽ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی آﻧﮫﺎﺳﺖ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره اداﻣﻪ داد :ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ رﺷﺪ ﻧﮑﺮد ﺑﺎ آن ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ رﺷﺪ ﮐﺮده
را ﺑﭙﺮدازد .ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ واﺣﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ،زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ واﺣﺪ ﺳﻼﻣﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت و راھﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ واﺣﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﯿﺎت دوﻟﺖ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ واﺣﺪ ﺳﻼﻣﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻤﻪ واﺣﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺠﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮاﺗﺶ را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ھﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺳﺎز وﮐﺎر ﺑﮫﺘﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﮫﺘﺮ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ھﻢ در ﻧﻘﺶ ﺧﺮﯾﺪار
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اھﺮم ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ١٧ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺮب در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﮫﺮان
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺪﯾﺮ ﺟﮫﺎدﮐﺸﺎورزی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮری ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﺎورزان ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﺸﺪارھﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ
ﺷﻠﻐﻢ ،ﺷﯿﻮﯾﺪ و ﻧﻌﻨﺎ در زﻣﯿﻨﮫﺎی ﮐﺸﺎورزی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺮب اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺪھﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮری اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ در زﻣﯿﻨﮫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﻃﺮاف ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
ﺗﮫﺮان اﺳﺖ .اﮔﺮ زراﻋﺖ ﭼﻮب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﺎک
آﻟﻮده را ﻧﯿﺰ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮐﺮد.
وی درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮری ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در دور دوم ﺳﻔﺮھﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﻮﻟﯽ داده ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
درﮔﺎھﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎز ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮری آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺮب اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﮐﺸﺎورزان ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن
ﺷﮫﺮری ﻧﯿﺰ از آﻟﻮده ﺑﻮدن زﻣﯿﻨﮫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه اﻧﺪ  .اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا وزارت ﻧﻔﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪاری زﻣﯿﻨﮫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻨﮫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از روﺷﮫﺎﺳﺖ اﻣﺎ
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫﺎ ﭘﻮل ﮐﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎددآور ﺷﺪ :ﮐﺸﺎورزان از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎورزی ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮری ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺎزی درزﻣﯿﻨﮫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﻃﺮاف ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﮐﺸﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد،
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺪود  ١٠ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺎزی ﮐﺸﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ھﺸﺪار ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺸﺖ ﺷﻮﯾﺪ در زﻣﯿﻨﮫﺎی آﻟﻮده
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل درﺑﺎره ﮐﺸﺖ ﺷﯿﻮﯾﺪ ،ﻧﻌﻨﺎ و ﺷﻠﻐﻢ در زﻣﯿﻨﮫﺎی ﮐﺸﺎورزی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺮب در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮری ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺖ :در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﺎھﺪ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در زﻣﯿﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺮب اﺳﺖ ،ھﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎ
ھﺸﺪارھﺎی زﯾﺎدی داده اﯾﻢ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و
وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد .درﮔﺎھﯽ درﺑﺎره وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .ﺟﮫﺎدﮐﺸﺎورزی اھﺮم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وی ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ و ھﺸﺪار ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺸﺖ ﺷﯿﻮﯾﺪ و ﻧﻌﻨﺎ و ﺷﻠﻐﻢ در زﻣﯿﻨﮫﺎی ﮐﺸﺎورزی،
ﮔﻔﺖ :آﻣﻮزﺷﮫﺎی ﻻزم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﺗﻨﺒﯿﮫﯽ ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﮐﺮده اﯾﻢ اﻣﺎ ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮری اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏﯽ از  ٣ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از دادن ﻧﮫﺎده )ﺑﺬر و
ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ( ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی آﻟﻮده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﺷﻮد .وی ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
ﺗﻤﮫﯿﺪات ،ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ھﺸﺪارھﺎ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ھﻤﭽﻨﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد داد :زﻣﯿﻨﮫﺎی آﻟﻮده اﻃﺮاف ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺟﻨﮕﻞ ﮐﺎری ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰی در اﻃﺮاف
ﺗﮫﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و آﻟﻮدﮔﯽ از زﻣﯿﻦ ھﺎی زراﻋﯽ ازﺑﯿﻦ ﺑﺮود.

 - ١٨ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺘﺎب دھﻨﺪه ﺧﻄﯽ ھﺴﺘﯿﻢ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎران
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺘﺎب دھﻨﺪه ﺧﻄﯽ ﻧﯿﺎز ﺟﺪی دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران اھﺘﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ .
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ﺟﻮاد ﺧﺸﺎﺑﯽ اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در اروﻣﯿﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ از
ﺗﺴﮫﯿﻼت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ھﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ھﺎی اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺰو ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود  :ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ و دﻻﯾﻞ
ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ درآﻣﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ آن ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد .
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺘﺎب دھﻨﺪه ﺧﻄﯽ ﺣﺪود  ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ و
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﻣﺤﻞ ھﺪاﯾﺎی اﻓﺮادی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دارا ،ﭘﻮل ﺗﻮﺟﯿﺒﯽ و ﻗﻠﮏ ھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن
ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺧﺸﺎﺑﯽ اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوھﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺘﺎب دھﻨﺪه ﺧﻄﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻻزم ﻧﯿﺎز
ﺟﺪی دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﻓﺮاد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ و ﺧﺮﯾﺪاری اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎران اﻋﺰام ﺷﺪه از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﻗﺎﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﺎران اﻋﺰاﻣﯽ از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻣﮫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ
ھﺎ و ھﺘﻞ ھﺎ اﺳﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﺎ اﮐﺮاه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ .
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺳﺮای اﻣﯿﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ _ ﭘﮋوھﺸﯽ اﻣﯿﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن در ﻃﻮل دوره درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺎﻣﺖ روﺑﻪ رو ﻧﺸﻮﻧﺪ .
ﺧﺸﺎﺑﯽ در اداﻣﻪ از اﻋﻀﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺪرداﻧﯽ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻋﻀﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻓﻮق در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﯾﺎری ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم /غ ٢٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :اردﺑﯿﻞ  ٣ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ دارد  /راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ

 - ١٩ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ٢٨/اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی
اﺳﺖ وﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی،
ازدﺳﺖ دادن اﺷﺘﮫﺎ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺣﺘﻤ ﺎً ﺑﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻧﺎﺻﺤﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ در
دروران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی اﺳﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ اﺷﺎره
ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎ اﻣﯿﺪی و ﺑﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮕﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رھﺎﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ رھﺎﯾﯽ ،از دﺳﺖ دادن اﺷﺘﮫﺎ و ﺗﺼﻮر
اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ارزش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را ﻧﺪارد از ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درک اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ در ﺧﻮد ﺑﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﯾﺎ
رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻧﺎﺻﺤﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﮫﻤﯽ را در ﻗﺒﺎل ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ او را رھﺎ ﻧﮑﺮده و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ او
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﺮاﻏﺖ دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻌﻤﻮﻻً از اﯾﻦ دوران ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از وﻗﺖ روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ورزش ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﻻن ،ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ را ﺻﺮف آﻣﻮزش و ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺻﺮف اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﻐﺬﯾﻪ و ورزش در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 - ٢٠در ﺗﺒﺮﯾﺰ؛ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز در ﺗﺒﺮﯾﺰ آﻏﺎز
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .
در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮔﻮارش و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ،ھﻠﻨﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ
و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ھﻤﺮاه اﺳﺖ  ١۵٠ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﮐﺸﻮر و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺶ از  ١٠۵ﺳﺨﻨﺮان از اﯾﺮان و
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ رﺷﺘﻪ
ﮔﻮارش ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺮدﻣﺪاری ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ وﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ از ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﯾﻦ ﭼﮫﺮه ھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺪت ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻮارﺷﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ
اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ  ١۵ﻣﺎه ﺟﺎری در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .

 - ٢١ﻃﺮح ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﯿﺎر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان
ﮐﻼس اوﻟﯿﮫﺎ ،از اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﯿﺎر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻃﺮح ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﯿﺎر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ
اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﻃﺮح ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﯿﺎر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و در ﺗﻼش ھﺴﺘﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻼس اوﻟﯿﮫﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد.
وی ھﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح را ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪاﻧﮫﺎی ﺷﯿﺮی ﮐﻼس اوﻟﯿﮫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ھﺮ اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ،ﻓﻠﻮراﯾﺪﺗﺮاﭘﯽ ،آﻣﻮزش ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و
دﻧﺪان و ﻓﯿﺸﻮرﺳﯿﻼﻧﺖ وﯾﮋه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس اوﻟﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل
در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح در اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﮐﺎﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .

 - ٢٢ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد :اﻋﻼم ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﺬﯾﺮش دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻻزم
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﻋﻼم ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی دوره دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﭘﺲ از
اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻻزم ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ ﺻﻨﻔﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺴﻨﺎ،
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﻋﻼم ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی دوره دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻻزم ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ ﺻﻨﻔﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر در ﺑﺮﺧﯽ
از ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دﻧﯿﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت راه اﻧﺪازی آن در ﮐﺸﻮر
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ،وﻟﯽ ﺟﺰﯾﯿﺎت آن ھﻨﻮز ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :راه اﻧﺪازی اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﺷﺖ و آﻣﻮزش ھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ دوره در
دﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻗﺒﻠﯽ آن ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و  phdرا
دارد راه اﻧﺪازی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان و ﺷﯿﺮاز ﺗﻨﮫﺎ دارﻧﺪه دوره ھﺎی ﻗﺒﻞ از دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ در ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ،
اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ھﻨﻮز داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ در آن راه اﻧﺪازی ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﺑﻪ ﺷﻮرا اﻋ ﻼم ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی دوره دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و واﮔﺬاری
ﺑﺤﺚ راه اﻧﺪازی ،ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ وب دا ،ﻣﺤﻘﻘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن راه اﻧﺪازی اﯾﻦ دوره را ﺗﺮم اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺮم دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٢٣ﻃﺮح آھﻦ ﯾﺎری داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -ﻃﺮح ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در ﻣﺪارس راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻃﺮح
آھﻦ ﯾﺎری" اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻃﺮح آھﻦ ﯾﺎری داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :ﻃﺮح ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در ﻣﺪارس راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻃﺮح آھﻦ ﯾﺎری" اﺟﺮا
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﺎﻧﺎ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در ﻣﺪارس راھﻨﻤﺎﯾﯽ و
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﺸﻮر" ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﺗﻐﺬﯾﻪ و آھﻦ ﯾﺎری ھﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ادارات ﮐﻞ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺪارس آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺻﺪ در ﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و  ٣٠درﺻﺪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح آھﻦ ﯾﺎری ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺪت  ١۶ھﻔﺘﻪ در ﻣﺪارس ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ ﻗﺮص ﺑﺮای ھﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺮص ھﺎی آھﻦ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﮫﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺎر ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارد.
ﺗﻤﺎم راﺑﻄﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺮص ھﺎی آھﻦ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ ﻣﻮﻇﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف ﻗﺮص
ھﺎ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ دھﻨﺪ .
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪارس راھﻨﻤﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ  ٣٠درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ادارات ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ھﺎ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ادارات ﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ ٧٠ ،درﺻﺪ ﻣﺎ ﺑﻘﯽ ﻣﺪارس راھﻨﻤﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح آھﻦ ﯾﺎری ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ داد.
ھﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان درﺑﺎره ﻣﺼﺮف آھﻦ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺮﺷﺎر از آھﻦ در ﮐﻨﺎر ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻗﺮص
ھﺎ در ﻣﺪارس اﺳﺖ.
ﻃﺮح آھﻦ ﯾﺎری دﺧﺘﺮان داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮغ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺎدران ﻓﺮدای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار
داده و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن در دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدھﯽ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ را ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

 - ٢۴ﺗﻌﺮﻓﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ وزرات ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺗﻌﺮﻓﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻇﺮف دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻋﻼم و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ھﻨﻮز ﺗﻌﺮﻓﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺗﻌﺮﻓﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﮫﺮان ﺑﯿﺶ از  ۵٨ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن و در ﺟﺎده ھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻣﺴﺎل در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ و ﺗﻮرم ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و
اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ وﺟﻮد دارد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ وزرات ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﺣﺪود  ١٠ﺳﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ھﺸﺖ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۵٨ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ .
ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد اﻋﻼم ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﮐﺮدن اﺧﺬ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ
از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۶۵ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.

 - ٢۵رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﻓﺘﺨﺎرﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻣﺮوز ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺟﮫﺖ اﺳﺘﯿﻼی ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻧﻈﺎم ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ،
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻣﺮوز
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺟﮫﺖ اﺳﺘﯿﻼی ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻧﻈﺎم ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻟﺬا اﻓﺘﺨﺎرﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر آﻧﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان .
ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ( ،ﺑﺎ اﻇﮫﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب  ۵٢ﺳﺎل
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺣﺪود  ٧٢ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و روز ﺑﻪ روز ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ،
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﺮﮐﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ ھﺎﯾﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد در دوره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻧﺸﻮﻧﺪ.
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رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﮫﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧ ﯽ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎھﺪ درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ،ﻟﺬا ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دوره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دو ﯾﺎ
ﺳﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ،ﻧﯿﺮو و ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ رﺷﺘﻪ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﺎص
ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ.
وی درﺑﺎره ﻟﺰوم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه درﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ھﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮔﺮوه ھﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮐﺜﺮ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ھﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ای در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ
دھﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺑﺎ اﯾﺪه آل ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ھﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎ را
ﻃﻮری ﻣﮫﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در آﻏﻮش ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭼﺸﻢ و ﭼﺮاغ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راھﻨﻤﺎ در ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ آﻧﮫﺎ
را دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ھﺎی ﻓﺮاوان روﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٢۶ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﺬﯾﺮش دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻻزم اﻋﻼم ﻣﯽ
ﺷﻮد
روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ -
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﻋﻼم ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی دوره دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻻزم ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ
ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دﻧﯿﺎ
راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت راه اﻧﺪازی آن در ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ،وﻟﯽ ﺟﺰﯾﯿﺎت آن ھﻨﻮز
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وی اﻓﺰود :راه اﻧﺪازی اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﺷﺖ و آﻣﻮزش ھﺎی
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ دوره در دﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻗﺒﻠﯽ آن ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و  phdرا دارد راه اﻧﺪازی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان و ﺷﯿﺮاز ﺗﻨﮫﺎ دارﻧﺪه دوره ھﺎی ﻗﺒﻞ از دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ در ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ،
اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ھﻨﻮز داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ در آن راه اﻧﺪازی ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﺑﻪ ﺷﻮرا اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی دوره دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و واﮔﺬاری ﺑﺤﺚ راه اﻧﺪازی ،ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻼم
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ وب دا ،ﻣﺤﻘﻘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن راه اﻧﺪازی اﯾﻦ دوره را ﺗﺮم اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺮم دوم ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد.

 - ٢٧دوﻟﺖ ،ﻣﺮدم ،ﭘﺰﺷﮏ؛ ﻣﻘﺼﺮ ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ ﯾﺎ رواج ﭘﺪﯾﺪه زﯾﺮﻣﯿﺰی ﮐﯿﺴﺖ؟
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮﻣﯿﺰی در اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﻌﺎون اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺪود  ٧۵ھﺰار ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ و  ۴٠ھﺰار ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻮرخ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ١٣/٠٧/١٣٩٠ﺷﻤﺎره اﻧﺘﺸﺎر ١٧٩۴٩
ﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ :رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮﻣﯿﺰی در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﻣﻌﺎون اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺪود  ٧۵ھﺰار ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ و  ۴٠ھﺰار ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :درآﻣﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی دوﻟﺘﯽ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ دوﻟﺖ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای آن ھﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮری ﮐﻪ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻗﺸﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد ،دو ﺳﻮم ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺴﺘﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﻧﯿﮏ ﻧﮋاد اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :درﺑﺎره ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ  ٩٠ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮏ
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ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ آن ھﺎ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎراﻧﻪ و ﻣﺰاﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ در
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻢ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺰﺷﮏ درآﻣﺪ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﺪارد.وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی زﯾﺮﻣﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ از اﺻﻄﻼح ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .او ﻣﺮدم را در رواج زﯾﺮﻣﯿﺰی
ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﯽ اﺻﺮار دارﻧﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ آن ھﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮﻣﯿﺰی
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ھﻢ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .وی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ در ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ و اداﻣﻪ
ﻣﯽ دھﺪ :ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻮرد ،ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﭘﺰﺷﮏ و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﮑﺮدن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﻗﺮارداد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎراﻧﻪ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن ھﺎ از ﺑﯿﻤ ﺎر زﯾﺮﻣﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ارزش ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ و
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ٨٠ :درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮی ھﺎ در ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ دادﺳﺮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :دادﺳﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﮐﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮارد ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .وی ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﺎت ﺷﮑﺎﯾﺖ
واھﻤﻪ دارﻧﺪ ھﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺴﺌﻮل درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن درﻣﺎن اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ درﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ از اداﻣﻪ درﻣﺎن ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد.

 - ٢٨ﺣﺮف ﻣﺮدم
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ دور ﭼﮫﺎرم ﺳﻔﺮھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺳﺮی
ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم اﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﻮﺳﻒ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻨﻮز ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ۶ﺳﺎل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٢۴ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺳﺮاﯾﺎن از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﻔﺮ اول دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار،
اﻓﺘﺘﺎح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻠﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ورودی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ھﺎ ﺑﺮای ھﻤﺮاھﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺪری ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ.

 - ٢٩ﺟﺬب  ٢ھﺰار ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ /ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﻋﻼم ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در
داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ٢ :ھﺰار ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺬب داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ اﻓﺰود :ﺷﺎﺧﺼﮫﺎی ﺟﺬب ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ از درﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
داﻧﺸﮕﺎه و داﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ھﺮﭼﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :داﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﮐﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺟﺬب ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از ﮐﺎر
آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎرات و اﻣﺘﯿﺎزات ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺬب ﻣﺮﺑﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﮕﺮ در رﺷﺘﻪ
ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﯾﺎ در آن رﺷﺘﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺤﻘﻖ ﯾ ﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺮای ورود اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﯾﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﺳﺘﯿﺎران ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ٣٠ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭼﺸﻢ در ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎدر ﭼﺸﻤﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری رﺗﯿﻨﻮﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺎ )ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎدر ﭼﺸﻤﯽ( ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﯾﻨﺘﺮاآرﺗﺮﯾﺎل ﮐﻤﻮﺗﺮاﭘﯽ
در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﻨﺎﻋﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه رادﯾﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻋﻼم ﮐﺮد :در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
اﯾﻨﺘﺮوﻧﺸﻨﺎل و روﺷﮫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪای ،ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ ﺑﻪ اورﮔﺎﻧﮫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ در روﺷﮫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺰرﯾﻖ ورﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک و ﻣﯿﺰان ﺑﮫﺒﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮ دارو ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :از ھﺮ  ١۶٠٠٠ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری رﺗﯿﻨﻮﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺳﻂ روش ھﺎی
ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐھﺎی ﻣﻐﺰی ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺖاﻧﺪازی ﺗﻮده ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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وی اﻓﺰود در ﺷﯿﻮه اﯾﻨﺘﺮاآرﺗﺮﯾﺎلﮐﻤﻮﺗﺮاﭘﯽ ،دارو ﺑﺎ دز ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺗﺘﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک در ﺣﺪ ﻣﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺮوق ﺳﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻓﺮاوان
ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﭼﺸﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ .وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ
ﺑﻪ اورﮔﺎﻧﮫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک و ﻏﻠﻈﺖ دارو در ﺣﺪود  ١٠٠٠ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن اﻣﮑﺎن ﺑﮫﺒﻮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺒﮑﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎراﺑﯽ و از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﻣﮑﺎن از
دﺳﺖ دادن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﭼﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دﮐﺘﺮ ﻗﻨﺎﻋﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩آﺑﻨﺎﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر از
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ روش درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از  ٣ﺗﺎ  ٧ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﭼﺸﻢ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﺳﻔﯿﺪی و ﺣﺎﻟﺖ آﯾﻨﻪای در دﯾﺪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ،رﻓﻠﮑﺲ ﺳﻔﯿﺪ در ﻋﮑﺴﮫﺎی ﺑﺎ ﻓﻼش ﻧﻮراﻧﯽ ﯾﺎ
اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﻣﺮدﻣﮏ )ﭼﺸﻢ ﮔﺮﺑﻪای( در ھﻨﮕﺎم ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﺗﯿﻨﻮﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ھﻔﺘﻪ درﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻮدﮐﯽ  ٨ﻣﺎھﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  ١٨ﺳﺎل
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎرداری ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ  ۵٠درﺻﺪ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ۶ﺑﺎر درﻣﺎن در ﻣﺪت ۶ﻣﺎه،
ﺑﮫﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﭼﺸﻤﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﺗﯿﻨﻮﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺎ ،اﻏﻠﺐ در اﺳﺘﯿﺞھﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎ درﮔﯿﺮی زﯾﺎد در ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻃﺒﻌ ﺎً ﻣﻮﺟﺐ درﻣﺎن ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﭘﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽھﺎی آﺗﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻟﺰوم دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﻋﺮوق ﺳﺮ و
ﭼﺸﻢ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ھﺰﯾﻨﻪھﺎی دارو و درﻣﺎن اﯾﻨﺘﺮاآرﺗﺮﯾﺎلﮐﻤﻮﺗﺮاﭘﯽ ،ﺑﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و آﮔﺎهﺳﺎزی ﻣﺮدم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ،
اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ

 - ٣١وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ٢٠ :درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و  ٢١درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ دارﻧﺪ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان » -ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ آﻣﺎر اﺧﺘﻼﻻت روان در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارد؛ ﺑﺮ
اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ١٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روان در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﺸﻮر از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﯿﻮع ٢١
درﺻﺪی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ...
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ آﻣﺎر اﺧﺘﻼﻻت روان در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارد؛ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 ١٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روان در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﺸﻮر از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﯿﻮع  ٢١درﺻﺪی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﯿﺎد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
آﻣﺎر  ١٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روان در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﺸﻮر از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﯿﻮع  ٢١درﺻﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ" ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻧﺎﺻﺤﯽ" در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻮدک اﻓﺰود :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺎر اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮارد ارد ،ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ  ٢٠درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ روﺑﻪ رو
ھﺴﺘﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ آﻣﺎر اﺧﺘﻼﻻت روان در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارد؛ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ١٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روان در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﺸﻮر از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﯿﻮع  ٢١درﺻﺪی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
آﻣﺎر در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﯿﺎد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎرھﺎ ،اﺧﺘﻼﻻت روان در زﻧﺎن از ﺷﯿﻮع ٢۶
درﺻﺪی و در ﻣﺮدان ﮐﺸﻮر از ﺷﯿﻮع  ١۶درﺻﺪی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻧﺎﺻﺤﯽ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل آﻣﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت روان اﻋﻼم ﻣﯽ
ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ۶ﻣﺎه ،ﭘﺎﯾﺶ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻗﺮار دارد ،ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج داده ھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ،آﻣﺎرھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ را اراﺋﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری آﻣﺎر ٢٠درﺻﺪی ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت در ﮐﻮدﮐﺎن اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ اﺑﺘﺪا رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﭙﺲ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ.
ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان
ﻧﺎﺻﺤﯽ در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﮫﺎرت ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه ھﺎی دﯾﻨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺪوﯾﻦ و در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺧﺘﻼﻻت روان وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ از روش ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻗﺎﻃﻌﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی آﺑﻠﻪ ﯾﺎ ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺧﺘﻼﻻت روان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻗﺪاﻣﺎت در دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﻓﺮد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت روان ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد.
آﻣﻮزش ﻣﮫﺎرت زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﯿﺎد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﺑﺎ ﯾﺎد ﮐﺮدن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﮫﺎرت ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﮫﻢ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ از ﺳﺎل  ٨٢در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد.
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ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ ھﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد و ھﻢ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ؛ اﯾﻦ
آﻣﻮزش ھﺎ ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺳﺘﺮس ﻣﺎدران ،اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺎرض واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل دارد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﯿﺎد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ،ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻮارد واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮزﻧﺪان ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻘﺼﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ روﺣﯿﻪ ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻀﺎوت و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ آﻣﻮزش ھﺎ ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻮدک و ﺧﺎﻧﻮاده
را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .
آﻣﻮزش ھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﮫﺎرت ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری
ﻧﺎﺻﺤﯽ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﮔﻔﺖ :ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ در
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﻮدک ،ارﺗﻘﺎ ﻣﮫﺎرت ھﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻣﮫﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﻻن ،ﺷﯿﻮه ھﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻏﯿﺮه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﯿﺎد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ داد :در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۵ھﺰار و  ١٧٩ﺑﺎﻟﻎ ٣ ،ھﺰار و  ٣۶٠ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﯾﮏ ھﺰار و  ٣۴۴ﻣﺮﺑﯽ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل  ١۵۴ھﺰار و  ١۴۴ﻧﻔﺮ از واﻟﺪﯾﻦ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ١۴٠ھﺰار و ۶٩
ﻧﻔﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﻼس ھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﺻﺤﯽ در ﺳﺎل  ٨٧رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ٧٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و در ﺳﺎل  ٨٨رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و در ﺳﺎل  ٨٩ﻧﯿﺰ رﻗﻤﯽ
ﻣﻌﺎدل  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪ .
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﯿﺎد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﮫﺎرت ھﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه ھﺎی دﯾﻨﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ روان در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮی در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺴﺘﺮی و ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ روان ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﯾﻨﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،روان و اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮاﻧﺪ .
ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﮫﺪاﺷﺖ روان ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان و ﻃﺮاﺣﯽ واﺟﺮای ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن
ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺴﺌﻮل از دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺤﯽ از آن ﯾﺎد ﮐﺮد.

 - ٣٢ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺑﺪھﯿﺪ و ﺟﺎﯾﺰه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ !
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ورزش اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺎم
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻢ اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ورزش اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺎم ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻢ اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  ،اﯾﻦ اﻗﺪام در در راﺳﺘﺎی درﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﻮﻻن ﻓﺪراﺳﯿﻮن از ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ھﺎی ورزﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص وﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﺗﺮ ،ھﺪاﯾﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﻓﺪراﺳﯿﻮن اھﺪا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور  ،دﯾﺎﺑﺖ  ،ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء  ،ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ و ھﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ.

 - ٣٣ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮک وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( " ﺑﮫﻤﯿﯽ" ﮐﻠﻨﮕﺰﻧﯽ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﮐﻠﻨﮓ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧ ﯽ ﺷﮫﺮک وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( "ﺑﮫﻤﯿﯽ" ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،اﮐﺒﺮ ﻧﯿﮑﺰاد اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺑﻌﺪازﻇﮫﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ٨۵ﺗﺨﺘﺨﻮاب و ٢٣ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﻨﺞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ٧۶٠ﺗﺨﺘﺨﻮاب و  ۵۴٠ﻣﺮﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ٣۶٠ﺗﺨﺘﺨﻮاب در ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﺘﺎن ھﻢ در دﺳﺖ اﺣﺪاث اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻧﯿﮑﺰاد اﻓﺰود :ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت آب ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ،آﺳﻔﺎﻟﺖ راه ھﺎ ،اﺣﺪاث ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎھﺎی ورزﺷﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی دوﻟﺖ اﺳﺖ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﮫﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ و روﺳﺘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺑﻨﮕﺎھﮫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور اﻓﺘﺎده ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺼﮫﺎی ﮐﺸﻮری در ھﻤﻪ ﺑﺨﺸﮫﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ و ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ،ھﻤﺪﻟﯽ و ھﻤﮑﺎری ﻣﺮدم روﺳﺘﺎھﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ دو ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﯾﺮ ﺑﻨﺎی  ۴٠٠ﻣﺘﺮ
ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺒﻮی زاده اﻓﺰود :ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﻘﯿﻪ از اﻋﺘﺒﺎرات وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻗﺮارداد ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ھﺸﺖ ﻣﺎه اﺳﺖ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر آن ﻗﻮل داده ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن را ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .

 - ٣۴دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای راھﺒﺮدی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای راھﺒﺮدی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت
ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮوی ﻣﻌﺎون ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و
ﻓﻨﺎوری ،ﻣﺤﻘﻘﯽ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آدﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ،دﺑﯿﺮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،رﺣﻤﺎن دوﺳﺖ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻓﺎع از ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻨﯿﺎد ﺻﺒﺢ
ﻗﺮﯾﺐ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از رؤﺳﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ وزارت ﻋﻠﻮم و
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ آدﻣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﻮرا در ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﯾﻦ
دﻓﺘﺮ و ﺳﺘﺎد ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد .
در اداﻣﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮوی ﻣﻌﺎون ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﻋﻠﻮم  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی وزارت ﻋﻠﻮم در ﺟﮫﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻼت
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﺮوه ھﺎ و ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ھﺎی اﯾﻦ ﺷﻮراﺳﺖ .
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوھﺸﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ،روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ
اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﺻﺒﺢ ﻗﺮﯾﺐ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺣﻮزه ﺻﻒ و
ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮده اﺳﺖ .
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و اﺻﻼح ﻧﮫﺎﯾﯽ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا و اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﺸﺴﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺷﻮرای راھﺒﺮدی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﻣﻌﺎوﻧﺎن اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ،ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ھﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻠﺖ ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

 ٣٠ - ٣۵درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺻﺮف ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ ٢۵ :ﺗﺎ  ٣٠درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ ﯽ ﺻﺮف ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﮐﺎھﺶ داد.
 ٣٠درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺻﺮف ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ ٢۵ :ﺗﺎ  ٣٠درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﺮف
ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﮐﺎھﺶ داد.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ،ﺑﺎﻗﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای واردات ﯾﮏ دارو ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،اﻓﺰود  :در ﯾﮏ
اﻓﻖ  ١٠ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری وﯾﮋه ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﻢ ﺗﻼش ھﺎی زﯾﺎدی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ھﺰﯾﻨﻪ  ٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ورود ﯾﮏ ﻗﻠﻢ دارو  ،ﺿﺮورت ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو در ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻧﺎم ﮔﺬاری اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎل ﺟﮫﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺮدم در ارﺗﻘﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ زده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻗﺘﺼﺎدش ﺑﺪرﺧﺸﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﻧﺸﺎط ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺰود :رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در آﻣﻮزش ﻣﺮدم دارﻧﺪ
و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎن اﻃﺒﺎ و ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺮوھﮫﺎی آﻣﻮزش دھﻨﺪه ﺧﺎص در ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را دارﻧﺪ ﮐﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺎ آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
"

 - ٣۶وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی ﮔﺎزدار روﻧﺪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی ﮔﺎزدار روﻧﺪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻋﻠﯽ ﭘﻮر اﮐﺒﺮ درﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان
ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﻪ وﯾﮋه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ، Dداﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ،ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ ،ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ از داروھﺎ و
ﺳﯿﮕﺎر و ﮐﻤﺒﻮد ھﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن در زﻧﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از  ۵٠ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺨﻤﺪان رخ ﻣﯽ دھﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﭘﻮﮐﯽ
اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻠﺴﯿﻢ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﭘﺰﺷﮏ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر آﻓﺘﺎب از ﺑﺮوز زودرس ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺑﯿﺪن ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺪن از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﺷﻮد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ آﻓﺘﺎب ﮔﯿﺮی
ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺟﺜﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  ٢٠دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ  ٣ﺑﺎر در ھﻔﺘﻪ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺸﻮد ،ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ .
وی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان را ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮھ ﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ،ورزش ﻣﺪاوم و ﻣﻨﻈﻢ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ ،ﮐﺎھﺶ وزن ،ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر و ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻃﺒﯽ داﻧﺴﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل زﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ
ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﺑﺎﻻی  ۵٠ﺳﺎل ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﯾﺎﺋﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﺎﮐﺘﻮر
ھﺎی ﺧﻄﺮ رادارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﭘﻮراﮐﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎ و ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی ﮔﺎزدار ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ
روﻧﺪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی اﻓﺰود :ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺴﯿﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن ھﺎ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺪن اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ و ﮐﺎھﺶ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ از ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی
ﮐﻠﺴﯿﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ﯾﺎ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد .

 - ٣٧ﻧﻈﺎم درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺳﻼﻣﺖ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن را دارد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،از ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺟﮫﺎن ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻦ
ﭼﮫﺎر ﺗﺎ ھﻔﺖ درﺻﺪ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﮫﺎن در ﺳﺎل ھﺎی آﺗﯽ ﻗﺮن  ٢١از ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود و ﺑﻪ
ﺑﯿﺶ از دو ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ
وﺟﻮد دارد ،ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ھﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ھﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮر ارز آوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﮫﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی زﯾﺎدی در راﺳﺘﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎزاد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎرﺟﯽ اراﯾﻪ دھﺪ ،اﻣﺎ آﯾﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ھﺎی آن ھﻤﭽﻮن آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ذﯾﺮﺑﻂ و
ﺣﺘﯽ وﯾﺰای درﻣﺎﻧﯽ ﻣﮫﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﯿﺰﮔﺮدی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در اﯾﺮﻧﺎ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻤﺲ اردﮐﺎﻧﯽ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﻣﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺮﺑﯿﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ اداره ﻃﺮح ھﺎی
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی و اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ارﺑﺎﺑﺎن رﯾﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ راھﻨﻤﺎﯾﺎن ﺗﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻤﺲ اردﮐﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﻣﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺎم درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎذق و ﻗﻮی اﯾﺮان ،آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش ھﺮ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری را از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎرﺟﯽ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﻋﻤﺎل ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ ،ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ارﺗﻮﭘﺪی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺲ اردﮐﺎﻧﯽ اﻓﺰود :اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد
ﭘﺰﺷﮏ ﮐﺎﻓﯽ ،از ﭘﺰﺷﮑﺎن ھﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺣﺪود  ۶٠ھﺰار روﺳﺘﺎ در ﮐﺸﻮر ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎھﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ھﻤﻮﻃﻦ
ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ھﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزارھﺎی ھﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺳﻼﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺮﺑﯿﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ اداره ﻃﺮح ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺑﻮد.
اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ارﺑﺎﺑﺎن رﯾﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ راھﻨﻤﺎﯾﺎن ﺗﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺬراﻧﺪن دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺒﺤﺚ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .
وی ﮔﻔﺖ :ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ھﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺮھﻨﮕﯽ دارای وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و راھﻨﻤﺎﯾﺎن ﺗﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﺮ
ھﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ذﯾﺮﺑﻂ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﻃﯽ روز ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﺮﻧﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

 - ٣٨ﮐﻠﻨﮓ اﺣﺪاث'اوﻟﯿﻦ ﺷﮫﺮک ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ' در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﮐﻠﻨﮓ اﺣﺪاث 'اوﻟﯿﻦ ﺷﮫﺮک ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر'،روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮوﻓﺴﻮر'ﺣﻤﯿﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ ﻧﮋاد' ﻋﻀﻮ
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮاﺣﺎن ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺟﮫﺎن ،در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﻤﯿﻌﯽ ﻧﮋاد دراﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ:اﺣﺪاث ﺷﮫﺮک ﺳﻼﻣﺖ در اﺻﻔﮫﺎن ﻧﺸﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ .
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ھﺎﻧﻮﻓﺮ آﻟﻤﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن در آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ و داﻧﺶ ﻣﺮدم و
ﻣﺪﯾﺮان آ ن ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ ﺟﺮاح ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺪاث ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:درﺳﺎﺧﺖ ﺷﮫﺮک ﺳﻼﻣﺖ،اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻧﺨﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮاﺣﺎن ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺟﮫﺎن،ﺷﺮط ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد در ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ رااﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﻤﯿﻌﯽ ﻧﮋاد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد داد،در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ،ﻧﻤﺎ و ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ،ﺷﮫﺮک ﺳﻼﻣﺖ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٣٠ھﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٨٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
در ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺷﮫﺮک ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺰ رادﯾﻮﻟﻮژی،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،رﺳﺘﻮران ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﻤﯿﻌﯽ ﻧﮋاد روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻓﺘﺨﺎری ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن درآﻣﺪ.

 ٨٠ - ٣٩ھﺰارﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ  -ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن رخ ﻣﯽ دھﺪ /ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  ٢٠٠ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ در ﮐﺸﻮر رخ ﻣﯽ دھﺪ ١٧ /درﺻﺪ ﺑﺎرداری ھﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﻌﺪاد ﺳﻘﻂ ھﺎی ﺟﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ  :ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﮐﺸﻮر  ٨٠ھﺰار ﻣﻮرد ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ" ،ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ" در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢٠٠ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ در ﮐﺸﻮر رخ ﻣﯽ دھﺪ
ﮐﻪ  ١٧درﺻﺪ ﺑﺎرداری ھﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدک ،دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ
ﻣﻄﻠﻖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻮدک ) ١۶ﻣﮫﺮﻣﺎه( ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدک ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺪود  ١۵٠ھﺰار راﺑﻂ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای راﺑﻄﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ
ﮐﻮدک ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش ھﺎی ﭘﯿﺶ از ازدواج ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎوران ھﻨﮕﺎم ازدواج و ﭘﺲ از
آن را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ زوﺟﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ.
٨٠ھﺰار ﺳﻘﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
وی ﺑﺎ ﯾﺎدﮐﺮدن از  ١١روش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری در ﮐﺸﻮر و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدن  ١٧درﺻﺪ از ﺑﺎرداری ھﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی ﺳﺎل
ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٨٠ھﺰار ﺳﻘﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ژﻧﺘﯿﮑﯽ
ﻧﻮزاد ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﻠﻖ در اداﻣﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﻣﺎدران ،ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ زﻣﺎن
ﺣﺎل ﮔﻔﺖ :ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  ٩٠ﺑﻪ زﯾﺮ  ٢٠در ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻪ
 ١٨در ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن را از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٢۶در ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﺮای اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﻋﺪد را  ٢٢در ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮگ ﻣﺎدران ﺑﺎردار  ١۵٠در ١٠٠ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه
ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٩٠اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ٣٠در ﺻﺪ ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ  .ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
 ٢٢.٨درﺻﺪ ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮگ ﻧﻮزادان ﮐﺸﻮر ﻋﺪد  ١١.٢در ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮگ ﻧﻮزاد
ﻣﻄﻠﻖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را دارد و اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﻤﻨﺎن ،اﺻﻔﮫﺎن و ﺗﮫﺮان از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ
ﻧﻮزادان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرھﺎ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﮫﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ٣٠٠ﻣﻮرد در ﺳﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ  ١۵در ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان ﺑﻪ زﯾﺮ  ٩در
ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﺮگ ﻧﻮزاد دارﯾﻢ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :از  ١٠٠ﻧﻮزادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﺮگ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ ﮐﻪ  ۶٠درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮگ ھﺎ در ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن ،ﺗﻮﻟﺪ و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن را
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﯾﻢ.
وی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن ،ﺗﻮﻟﺪ و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ .در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﯿﺎی ﻧﻮزاد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻮزادان و ﻣﺎﻣﺎھﺎ آﻣﻮزش
داده اﻧﺪ .ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺧﺎرج ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎرس ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯿﺎن ﻣﺎدر و
ﻧﻮزاد از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﺟﺮای ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻏﻮش
ﻣﺎدراﻧﻪ دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻢ اﮐﻨﻮن در ھﺮ داﻧﺸﮕﺎه دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﻢ آﻏﻮﺷﯽ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ .

 - ۴٠ﻋﮑﺲ /ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ ازدرد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣ ﯽ ﭘﯿﭽﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -دﻧﯿﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ آﻗﺎ  ...دراﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺪه ای  ٣٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺧﺘﻼس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﯽ آﻧﻄﺮف ﺗﺮ
»رﺿﺎ« در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ از درد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ .آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر دراﺑﺘﺪای ﻣﮫﺮﻣﺎه از داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﭘﺮﺳﯿﺪه :
دﻧﯿﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ آﻗﺎ  ...دراﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺪه ای  ٣٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺧﺘﻼس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﯽ آﻧﻄﺮف ﺗﺮ رﺿﺎ در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯽ
ﭘﻮﻟﯽ از درد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ .
آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر دراﺑﺘﺪای ﻣﮫﺮﻣﺎه از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺮﺳﯿﺪه  :اﮔﺮ ﺑﺠﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻮدﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟  ....و دﺧﺘﺮ رﺿﺎ درﺟﻮاب
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ  :اﮔﺮ ﺑﺠﺎی آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻮدم  ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﭘﺪرم را ﺑﻪ او ﭘﺲ ﻣﯽ دادم!!.
دﺧﺘﺮک اﻣﺮوز از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ  :ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻣﻪ ام راﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ؟ !  ...و ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺟﻮاﺑﺶ را ﺑﺪھﻢ.
رﺿﺎ  ٣٩ﺳﺎل ﺳﻦ دارد .دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮاﺛﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ) ١١٠٠٠وﻟﺖ( ﺑﻪ ﻓﻼﮐﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪ ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ...
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ رﺿﺎ در اﺳﺘﺨﺪاﻣﺶ ﺑﻮده ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮد رااز ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ او رھﺎ ﺳﺎزد ...آﻧﮫﺎ راھﮫﺎﯾﯽ را ﺑﻠﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ )رﺿﺎ( ھﻨﻮز
ھﻢ ﺑﻪ درک آن ﻧﺮﺳﯿﺪه  ...اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دو ﺳﺎل ﭼﻪ ﺑﺮﺧﺎﻧﻮاده رﺿﺎ رﻓﺖ ؟ ...وﻗﺘﯽ ﮐﻪ  ١١ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ را ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  ...ﺑﺨﺪا ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ .ھﻤﻪ ﺷﺎن ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ  .....ﻣﺜﻞ
رﺿﺎ
ﭘﺪرش ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ راه آھﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ اش از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ دو اﻃﺎﻗﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﻓﺮوﺧﺖ و ﺧﺮج
ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﺮد و ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻓﻼﮐﺘﯽ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻪ اﺟﺎره ﻧﺸﯿﻨﯽ در دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﮫﺮ رﻓﺖ .
ﭘﯿﺮﻣﺮد  ،ﺣﺎﻻ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ درﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی ﺷﺎھﯿﻦ ﺷﮫﺮ و ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ ھﻤﺸﮫﺮﯾﺎن از ﺳﺮ دﻟﺴﻮزی دراﺧﺘﯿﺎرش ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺪود ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﺲ ﻣﺨﺎرج درﻣﺎن دردھﺎی ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﻪ زﯾﺮﮔﻮﺷﺶ ﻧﺎﻟﻪ ھﺎی ﺟﮕﺮﺧﺮاش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮآﯾﺪ  ...اﻣﺎ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .
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ﮐﻠﯿﻪ ھﺎی )رﺿﺎ( دارد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﺮوق اش ﺗﺎب ﮔﺮدش ﺧﻮن از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﺳﺘﺨﻮاﻧﮫﺎﯾﺶ ﻣﺮﺗﺐ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ واز زﯾﺮ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ...
آﻧﻮﻗﺖ وﻗﺘﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﻓﺮادی  ٣٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺧﺘﻼس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ آﻧﮫﻢ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ )رﺿﺎ( ﭘﻮل ﺧﺮﯾﺪ ۴
داﻧﻪ ﮐﭙﺴﻮل ﺿﺪ ﭼﺮک را ﻧﺪارد  ،ﺟﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم .
ﺑﺎری  ...دوﻟﺖ ﻓﺨﯿﻤﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻗﻠﻞ ﮔﺎم ﻣﯽ زﻧﺪ و از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﮫﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ )رﺿﺎ( در ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻤﯿﻖ زﻧﺪﮔﯽ
 ،ﭘﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده ﺧﻮد را ﮔﺎم ﺑﺰﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻘﺮش راﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .
آﻗﺎ  ...ﮐﺠﺎ دارﯾﻢ ﻣﯽ روﯾﻢ ؟
داﻧﺸﮑﺪه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺮای ﭘﺮوﺗﺰ دﺳﺖ و ﭘﺎی رﺿﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده و ﻣﺪﯾﺮ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﻗﻮل داده اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آﻧﮫﻢ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن آدﻣﯽ ﻣﺜﻞ رﺿﺎ ﮐﻪ ﭘﺎ ﻧﺪارد )ﺷﺎﯾﺪ( ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب  ،اﯾﻦ از ﮐﺮاﻣﺖ دوﻟﺖ ﮐﺮﯾﻤﻪ  ،دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺤﺘﺮﻣﺶ ﺑﺮای رﻓﺎه ﻣﺮدم ﺷﺒﮫﺎ ﺧﻮاب ﻧﺪارد .ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺣﻘﻮق اﻣﺜﺎل رﺿﺎ را از ﺷﮑﻢ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ ...اﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﻣﺎ – ﻣﺮدم – در ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﻗﺮار دارﯾﻢ؟
ﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﻢ و درد و رﻧﺞ آدﻣﯿﺎن را ﺑﺎﻋﯿﻨﮏ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺘﯽ ﻗﻮاره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ  :ﺣﺎج آﻗﺎ ...ﺣﺎج ﺧﺎﻧﻢ  ...آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﮔﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺪرش دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻧﺪارد ھﺪﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟
رﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺑﻨﻮﯾﺲ ﻣﻦ از ﮐﺴﯽ ﭘﻮل ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ...اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺼﺪ ﮐﻤﮏ دارد ھﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮوﺗﺰ دﺳﺖ وﭘﺎﯾﻢ را ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮم
در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﭽﮕﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ  :ﭘﺲ ﮐﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺖ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﺑﺒﺮی؟ ...ﺟﻮاﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
اﯾﻦ روزھﺎ  ،رﺿﺎ  ،در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪن ﻓﺮزﻧﺪش را ﯾﮏ )روﯾﺎ( ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ روﯾﺎی ﺳﺎده )رﺿﺎ( ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ.

 - ۴١اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن در ﻗﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﻌﺎون ﭘﮋوھﺸﯽ ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻗﻢ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد١۵:٢١- ١٢/٠٧/١٣٩٠- .
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻧﯿﺰ از ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﻮان ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از ﺧﻮن ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻣﺎ ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را از ﺑﺎﻓﺖ
ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﮫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻀﺮوف و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻔﺎﺻﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺑﺎروری ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوزه ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮔﺎم ھﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮزھﺎی ﻻزم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺑﺎروری ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :
ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻮﻣﯽ در اﺳﺘﺎن ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه و ﺑﯿﻤﺎران از اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺑﺎروری ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری در
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ای ﺣﺪود ﯾﮏ ﺷﺸﻢ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﭘﮋوھﺸﯽ ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻗﻢ از اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن از راه دور در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ھﺎ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﮫﺎی ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﮔﺎم ﻣﮫﻤﯽ در ﺟﮫﺖ ﺗﺴﮫﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ١۶ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺠﮫﯿﺰات و
روﺷﮫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺑﺎروری ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻗﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ و ﺑﻪ روز اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﻓﻀﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ و
ﺟﺬب ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ک٣/

 - ۴٢ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﯿﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ١٧ :درﺻﺪ ﺑﺎرداری ھﺎ در ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﯿﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ ١٧ :درﺻﺪ ﺑﺎرداری ھﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ٨٠ھﺰار ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر رخ ﻣﯿﺪھﺪ.
ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان
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 - ۴٣ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺠﺎز  +ﺗﺼﺎوﯾﺮ
آﺗﯽ ﻧﯿﻮز  -درﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ذھﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای اﺧﺘﻼس ﮐﺒﯿﺮ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ دور ﺷﺪن دﺳﺖ اﻧﺪﮐﺎران اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر از
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدد و ﮔﺮاﻧﯽ ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزار آھﻦ ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻟﺒﻨﯿﺎت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﺎھﻮاره ای و ﻏﯿﺮ ﻣﺎھﻮاره ای
ﺧﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزارھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی آﺗﯽ ﻧﯿﻮز  ،ﺗﺒﻌﺎت اﺧﺘﻼس اﺧﯿﺮ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪ ؛ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن در ﮔﺰارش ذﯾﻞ از ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد و در ﮔﺰارش ھﺎی ﺑﻌﺪی
ﺧﺒﺮھﺎی ﺗﺎزه ﺗﺮی ﺑﻪ اﻃﻼع ﺧﻮاھﯿﺪ رﺳﯿﺪ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪون ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در دارو ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﻋﻄﺎری
ھﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﺑﺎزرﺳﺎن در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن و ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن از اﯾﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :اﮐﺴﯿﺮ ﻻﻏﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ٨ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ؛
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﻧﺪارد و ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد  ،ﻟﺬا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در
ﺣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 - ۴۴ذﺧﯿﺮه  ۶٠٠واﺣﺪ ﺧﻮن ﺑﻨﺪ ﻧﺎف و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ٨۵٠اھﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن از ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی  ۶٠٠واﺣﺪ ﺧﻮن ﺑﻨﺪ ﻧﺎف و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ٨۵٠اھﺪاﮐﻨﻨﺪه
ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺧﺒﺮ داد١۴:٢۴- ١٢/٠٧ /١٣٩٠- .
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺻﺪﯾﻘﻪ اﻣﯿﻨﯽ اﻓﺰود :دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی از
ﺧﻮن ﺑﻨﺪ ﻧﺎف و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﺑﺤﺚ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی دو ﺷﯿﻮه ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻏﯿﺮﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ و اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶ روی اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روش ھﺎ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﺪ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻓﺘﯽ را اﻧﺠﺎم دھﺪ و اﮔﺮ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﻣﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و روش ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻓﺮاد
ﻏﯿﺮﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎر را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی درﺧﺼﻮص ﺟﻤﻊ آوری ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی از ﺧﻮن ﺑﻨﺪ ﻧﺎف اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۶٠٠واﺣﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺧﻮن ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺰﺷﮏ و ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اھﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ۴۵ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری از اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداره ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﯿﺎد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮد آﻣﻮزش ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و ﻣﮫﺎرت ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮدک در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼﻻت روان در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻧﺎﺻﺤﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻮدک در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ :ھﺪف از اﺟﺮای آﻣﻮزش ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ در روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻮدک  ١۶-ﻣﮫﺮﻣﺎه ﺟﺎری -ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل رﺷﺪ ﻣﮫﺎرت ھﺎ و اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﻮد در
آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری در آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداره ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﯿﺎد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﺻﺤﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد اداره ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ھﺰار و  ۶۵۵ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ٩٢۴ ،ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ٣٩۶
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ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن  ۴١ھﺰار و  ٧٠٢ﺑﺎﻟﻎ ۴٢ ،ھﺰار و  ١۵٠ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﭘﻨﺞ ھﺰار و  ۵۶ﻣﺮﺑﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ.

 - ۴۶ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮداد :ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدک ﺳﺎﻟﻢ وﻗﻮع
ﺳﺎﻻﻧﻪ٨٠ھﺰارﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﮐﺸﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدن ١٧درﺻﺪ ﺑﺎردارﯾﮫﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻗﻮع ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢٠٠ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ در ﮐﺸﻮر از ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدن  ١٧درﺻﺪ ﺑﺎرداری ھﺎ و  ٨٠ھﺰار ﻣﻮرد ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻗﻮع ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢٠٠ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ در ﮐﺸﻮر از
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدن  ١٧درﺻﺪ ﺑﺎرداری ھﺎ و  ٨٠ھﺰار ﻣﻮرد ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻮدک ) ١۶ﻣﮫﺮﻣﺎه( ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺟﺮای
ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدک ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺪود  ١۵٠ھﺰار راﺑﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای راﺑﻄﯿﻦ در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدک ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮ روی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ زوج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﮔﺎھﺎﻧﻪ ،آزاداﻧﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺷﻮد .ھﺪف آن اﺳﺖ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ از ﺑﺎرداری ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای زوﺟﯿﻦ ،آﻣﻮزش ھﺎی ﻗﺒﻞ از ازدواج ﮐﻪ زﻣﺎن آن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ دو ﺗﺎ
ﭼﮫﺎرﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﻮزش ھﺎ ﭘﺲ از ازدواج ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺣﯿﻦ و ﭘﺲ از ازدواج را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ زوﺟﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد  ١١روش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری در ﮐﺸﻮر و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدن  ١٧درﺻﺪ از ﺑﺎرداری ھﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی
ﺳﺎﻟﮫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٨٠ھﺰار ﺳﻘﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮزاد از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﯿﮑﯽ
ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢٠٠ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ در ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
ﻣﻄﻠﻖ در اداﻣﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﻣﺎدران ،ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل ٩٠ﺑﻪ زﯾﺮ  ٢٠در ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻪ  ١٨در
ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن را از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٢۶در ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﺮای اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﻋﺪد را  ٢٢در ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮگ ﻣﺎدران ﺑﺎردار  ١۵٠در ١٠٠ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه
ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٩٠اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ٣٠در ﺻﺪ ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ  .ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
 ٢٢.٨درﺻﺪ ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮگ ﻧﻮزادان ﮐﺸﻮر ﻋﺪد  ١١.٢در ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرھﺎ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﮫﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ٣٠٠ﻣﻮرد در ﺳﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ  ١۵در ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان ﺑﻪ زﯾﺮ  ٩در
ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :از  ١٠٠ﻧﻮزادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﮏ درﺻﺪ
ﻣﺮگ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ  ۶٠درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮگ ھﺎ در ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن ،ﺗﻮﻟﺪ و
ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﯾﻢ.
وی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن ،ﺗﻮﻟﺪ و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ .در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﯿﺎی ﻧﻮزاد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻮزادان و ﻣﺎﻣﺎھﺎ آﻣﻮزش
داده اﻧﺪ .ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺧﺎرج ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎرس ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯿﺎن
ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﺟﺮای ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
آﻏﻮش ﻣﺎدراﻧﻪ دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ھﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﻢ آﻏﻮﺷﯽ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ .
ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زاﯾﻤﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ،دو و ﺳﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن ھﺎی ﮐﻢ ﺧﻄﺮ و ﻧﻮزادان ﺑﺎ وزن ﺑﺎﻻی  ٢.۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ،ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ھﺎی ﻣﺎﺑﯿﻦ ھﻔﺘﻪ ﺑﯿﺴﺖ
و ھﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﯽ و دوم ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ دارﻧﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﻄﺢ دو و ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ و زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺖ ھﻔﺘﻪ ﮐﻪ
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه دارﻧﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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 ١٢ - ۴٧ھﺰار و  ۵٠٠ﻣﺪرﺳﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮج ،ﻣﺤﻤﺪ ﭼﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪارس ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ دو وزارﺗﺨﺎﻧﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
>

 - ۴٨ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺠﺎز
آﺗﯽ ﻧﯿﻮز  -درﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ذھﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای اﺧﺘﻼس ﮐﺒﯿﺮ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ دور ﺷﺪن دﺳﺖ اﻧﺪﮐﺎران اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر از
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدد و ﮔﺮاﻧﯽ ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزار آھﻦ ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻟﺒﻨﯿﺎت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﺎھﻮاره ای و ﻏﯿﺮ ﻣﺎھﻮاره ای
ﺧﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزارھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی آﺗﯽ ﻧﯿﻮز  ،ﺗﺒﻌﺎت اﺧﺘﻼس اﺧﯿﺮ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪ ؛ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن در ﮔﺰارش ذﯾﻞ از ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد و در ﮔﺰارش ھﺎی ﺑﻌﺪی
ﺧﺒﺮھﺎی ﺗﺎزه ﺗﺮی ﺑﻪ اﻃﻼع ﺧﻮاھﯿﺪ رﺳﯿﺪ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪون ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در دارو ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﻋﻄﺎری
ھﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﺑﺎزرﺳﺎن در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن و ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن از اﯾﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :اﮐﺴﯿﺮ ﻻﻏﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ٨ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ؛
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﻧﺪارد و ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد  ،ﻟﺬا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در
ﺣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 - ۴٩اﻧﺎر ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -وﺟﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺎر در رﻓﻊ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﻓﻘﺮآھﻦ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ١۴:١١- ١٢/٠٧/١٣٩٠- .
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻘﯿﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﺻﺪ ﮔﺮم اﻧﺎر ﺣﺎوی  ۶٠ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی،
ﯾﮏ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ،ﯾﮏ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﯽ و ٢۶٠ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ از ﻋﻨﺎﺻﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم آھﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ھﺮ اﻧﺎر ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻘﺪار آھﻦ در ﺧﻮن ﺳﺎزی و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻓﻘﺮ آھﻦ و
ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻘﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ اﻧﺎر دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی ﮔﺮوه  Bاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ در واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺿﺮوری ﺑﺪن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B ١در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮردن اﻧﺎر ﺑﺎ ھﺴﺘﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮔﻮارﺷﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻮاد ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ ،آﻧﺘﯽ
ﺳﯿﺎﻣﯿﻦ ،اﺳﯿﺪاﻻژﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺎر در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ و ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺎر در ﺑﮫﺒﻮد ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﯾﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﮐﻠﺴﺘﺮول و درﻣﺎن ﮐﻢ
ﺧﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارد ﮔﻔﺖ :آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺎر ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اھﻤﯿﺖ اﻧﺎر در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ دارد .
ﻧﻘﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ اﻧﺎر در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان در ﺑﻌﺪ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﺼﺮف آن ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ھﺴﺘﻪ اﻧﺎر روﻏﻨﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی در ﺑﺪن داﺷﺘﻪ و ﺣﺎوی اﻣﮕﺎ  ٣و اﺳﯿﺪ ﭼﺮب
اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ در اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺟﺘﻤﺎم** **١۵۶٩ * ٩١٨۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣٠۵٩۴٨۵۵

" - ۵٠ع .اﻟﻒ"ﺑﻪ ﯾﺎزده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ
اﻟﺒﺮز ﻧﯿﻮز  -در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﺮوﻧﺪه وی ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح و ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ...اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد و اﯾﻦ آﻗﺎی درﻣﺎﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﺎ ﻻ ھﻮاداراﻧﺶ ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ دﮐﺘﺮ داده اﻧﺪ،
ﺑﺎ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻌﻞ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﺴﺐ ﻣﺎل از ﻃﺮق ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ و ...ﺑﻪ ﯾﺎزده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﻣﺸﺮق  -ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ادﻋﺎی اﻧﺮژی درﻣﺎﻧﯽ ،اﺗﺼﺎل ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮای درﻣﺎن و ...ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را در
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﯿﻔﯽ از ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع درﻣﺎن ھﺎ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از دارو ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺳﻮق داده اﻧﺪ.
در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ دھﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ "ع .اﻟﻒ" ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "اﻧﺮژی درﻣﺎﻧﮕﺮ" در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺪﻋﯽ
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﺷﺪه اﺳﺖ) .ع .اﻟﻒ( ﮐﻪ دارای دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮده ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺮژی
درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺟﻨﺠﺎل ھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﭘﯿﺶ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺎل ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎز در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻟﻮرن ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎز ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
وی ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻧﺮژی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﺶ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﻔﺎ دھﺪ .اﻟﺒﺘﻪ وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اذﻋﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼً آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای وی ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮد ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٩ﻣﺎه ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻣﺸﮫﺪ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ آزادی وی از زﻧﺪان و ھﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ اﯾﻦ
آﻗﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺷﮫﺮت زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،از روی
آﻧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻧﺮژی ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد!
در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﺮوﻧﺪه وی ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح و ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ...اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد و اﯾﻦ آﻗﺎی
درﻣﺎﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ھﻮاداراﻧﺶ ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ دﮐﺘﺮ داده اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻌﻞ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﺴﺐ ﻣﺎل از ﻃﺮق ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﺸﺮ
اﮐﺎذﯾﺐ و ...ﺑﻪ ﯾﺎزده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﮑﻨﯿﮏھﺎ از ﺟﻨﺒﻪھﺎی آ ﯾﯿﻨﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﺎوراﯾﯽ آن )ﺑﻪ دروغ( ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮی و ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﻓﻘﺪان ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ﻓﻘﺪان روﺣﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮫﺎدھﺎی ذیرﺑﻂ در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد اﻧﺮژی
درﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ آﺳﯿﺐھﺎی ﺟﺪی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﮫﺎد ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﯽ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖھﺎ ،ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ
از ﻣﻮﺿﻮع و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪه روش ھﺎی ﺷﯿﺎداﻧﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع درﻣﺎن ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ھﺰﯾﻨﻪ
درﻣﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ اھﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ،ﻓﺮاروی آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﺮا در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎﯾﯽ رخ
ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ دارد.
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮدم را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ دﻗﯿﻖ
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﺗﺎ راه اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﺳﻮدﺟﻮ ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﻓﺮد ﺷﯿﺎد ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ رای ﻧﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺎھﺪ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺪﻋﯽ
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺤﮑﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﺮوھﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮق ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،از ﮐﺎر ﺧﻮد
دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ .

 - ۵١ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺮژی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﯾﺎزده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺠﮑﻮم ﺷﺪ
ﻣﺸﺮق ﻧﯿﻮز  -در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﺮوﻧﺪه وی ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح و ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ...اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد و اﯾﻦ آﻗﺎی درﻣﺎﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ھﻮاداراﻧﺶ ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ دﮐﺘﺮ داده اﻧﺪ،
ﺑﺎ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻌﻞ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﺴﺐ ﻣﺎل از ﻃﺮق ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ و ...ﺑﻪ ﯾﺎزده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮق ،ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ادﻋﺎی اﻧﺮژی درﻣﺎﻧﯽ ،اﺗﺼﺎل ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس
ﺑﺮای درﻣﺎن و ...ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﯿﻔﯽ از ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع درﻣﺎن ھﺎ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از
دارو ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺳﻮق داده اﻧﺪ .در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ دھﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ "ع .اﻟﻒ" ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
"اﻧﺮژی درﻣﺎﻧﮕﺮ" در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺪﻋﯽ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﺷﺪه اﺳﺖ) .ع .اﻟﻒ( ﮐﻪ دارای دو
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮده ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺮژی درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺟﻨﺠﺎل
ھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وی ﭘﯿﺶ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺎل ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎز در
ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻟﻮرن ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎز ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ .وی ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻧﺮژی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﺶ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﻔﺎ
دھﺪ .اﻟﺒﺘﻪ وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ اذﻋﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼً آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای وی
ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮد ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٩ﻣﺎه ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸﮫﺪ در
زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ آزادی وی از زﻧﺪان و ھﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻢ
ﮐﻢ اﯾﻦ آﻗﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺷﮫﺮت زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،از روی آﻧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻧﺮژی ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد! در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﺮوﻧﺪه )ع .اﻟﻒ( ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح و ﺑﺎ
ﺷﮑﺎﯾﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ...ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد و آﻗﺎی درﻣﺎﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ھﻮاداراﻧﺶ ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ دﮐﺘﺮ داده اﻧﺪ،
ﺑﺎ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻌﻞ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﺴﺐ ﻣﺎل از ﻃﺮق ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ و ...ﺑﻪ ﯾﺎزده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﮑﻨﯿﮏھﺎ از
ﺟﻨﺒﻪھﺎی آﯾﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﺎوراﯾﯽ آن )ﺑﻪ دروغ( ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی
ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮی و ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﻓﻘﺪان ﻗﻮاﻧﯿﻦ در
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ﮐﻨﺎر ﻓﻘﺪان روﺣﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮫﺎدھﺎی ذیرﺑﻂ در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد اﻧﺮژی درﻣﺎﻧﯽ،
ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ آﺳﯿﺐھﺎی ﺟﺪی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﮫﺎد ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﯽ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖھﺎ ،ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻮﺿﻮع و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﮫﭽﻪ ﺷﺪه روش
ھﺎی ﺷﯿﺎداﻧﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع درﻣﺎن ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن را
ﻧﺪارﻧﺪ اھﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ،ﻓﺮاروی آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﺮا در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ھﺎﯾﯽ رخ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ دارد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮدم را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ دﻗﯿﻖ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه
ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﺗﺎ راه اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﻓﺮد ﺷﯿﺎد ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ رای ﻧﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺎھﺪ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺤﮑﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﺮوھﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮق ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،از ﮐﺎر ﺧﻮد
دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ.
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