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عزل مدير سازمان هواشناسى 
در صورت كوتاهى

ــازمان هواشناسى در  ــتاندار تهران گفت: اگر س اس
پيش بينى و اعالم طوفان كوتاهى كرده باشد، يقيناً مدير 
ــد، توبيخ  ــى عزل و اگر بى دقتى در كار باش هواشناس
ــمى در گفت وگو با فارس  ــود. سيد حسين هاش مى ش
ــى داليل طوفان استان تهران بيان داشت:  درباره بررس
ــه اى با حضور  در خصوص داليل طوفان تهران جلس
ــتگاه هاى ذيربط برگزار مى شود. وى ادامه  مديران دس
داد: اگر سازمان هواشناسى در پيش بينى و اعالم طوفان 
ــد يقينا مدير هواشناسى عزل و اگر  كوتاهى كرده باش
بى دقتى در كار باشد توبيخ مى شود. هاشمى بيان داشت: 
ــازمان هواشناسى امكانات الزم را در  در صورتى كه س
ــد بحث جدايى است كه با  ــته باش حد پيش بينى نداش
ــى  ــنبه مورد بررس حضور تيم متخصص در روز سه ش
ــاره به اينكه طوفان  ــتاندار تهران با اش قرار مى گيرد. اس
روز دوشنبه هفته گذشته در 50 سال اخير بى سابقه بوده 
ــت گفت: از دست دادن 5 نفر از شهروندان در اين  اس
طوفان انصافا سنگين بود و بايد اطالع رسانى به شكلى 
باشد كه جان مردم را تهديد نكند. هاشمى درباره جبران 
ــهروندان وارد  ــن طوفان به ش ــارت هايى كه دراي خس
ــت گفت: اين موضوع در شوراى شهر تهران  شده اس
ــى قرار گرفته است و مقرر شده شهردارى  مورد بررس

خسارت هاى الزم را پرداخت كند.

پاسخ به اعتراض دانش آموزان 
به سختى امتحانات نهايى

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش در 
واكنش به اعتراضات دانش آموزان دوره سوم متوسطه 
نسبت به سختى سواالت طرح شده براى برخى دروس 
ــواالت كامال استاندارد  امتحان نهايى آنها اظهار كرد:  س
بوده و در چارچوب محتواى كتاب هاى درسى طراحى 
ــول عمادى در گفت وگو با ايسنا  شده است. عبدالرس
ــختى  ــن رد اعتراضات صورت پذيرفته درباره س ضم
ــواالت آزمون نهايى دوره سوم متوسطه اظهار كرد :   س
ــواالت كامال بررسى شده و استاندارد بودند و حتى  س
ــوى گروه هاى آموزشى، دفتر تاليف كتب درسى  از س
ــبت به كيفيت سواالت  و مصححين هيچ اعتراضى نس
ــت كه  ــته ايم. وى ادامه داد: به هر حال طبيعى اس نداش
ــندند و براى  ــواالت را نپس تعدادى از دانش آموزان س
ــد اما براى همه  ــواالت سخت باش ــى از آنها س بخش
ــنجش  ــت. رئيس مركز س ــش آموزان اينگونه نيس دان
وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه براساس آخرين 
گزارشات دريافت شده از حوزه هاى تصحيح، ميانگين 
ــال نسبت به  نمره و درصد قبولى در دروس نهايى امس
ــته است و حتى برخى  ــته تغيير محسوسى نداش گذش
دروس ميانگين باالترى نسبت به پارسال نشان مى دهند 
گفت:  "زيست شناسى" از جمله دروس مورد اعتراض 
بود اما سواالت استاندارد و دقيق بودند و حتى از سوى 
ــى و واحدهاى ديگر وزارتخانه  دفتر تاليف كتب درس
ــى درباره آن دريافت كرديم. عمادى  بازخوردهاى مثبت
ضمن تصريح اين مطلب كه هيچگونه عيب و ايرادى بر 
طراحى سواالت وارد نيست اظهار كرد:  البته اگر دانش 
آموزان در رابطه با تصحيح برگه امتحانى خود اعتراضى 
ــته باشند مى توانند آن را به حوزه تصحيح مربوطه  داش
ــا درباره ضريب  ــود، ام ــه كنند تا دوباره بازبينى ش ارائ
ــان هماهنگ  ــواالت بايد گفت چون امتح ــختى س س
ــت بايد از سختى متوسط برخوردار باشد  كشورى اس
ــور بتوانند به آن  ــر كش ــا همه دانش آموزان در سراس ت
ــخ دهند. وى افزود: در مجموع هيچ سوالى خارج  پاس
ــى در هيچ كدام از امتحانات طرح نشده  از كتاب درس
و سواالت از محتواى كتب درسى بوده است، بنابراين 
ــه دانش آموزان توصيه مى كنيم به جاى اينكه جزوات  ب
ــات آموزشى غير رسمى را  كالسى يا جزوات موسس

مطالعه كنند به اصل محتواى كتاب درسى بازگردند.

تازه ترين آمار از اعتياد
ــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر تهران  دبير ش
ضمن اشاره به آمار 1025 نفر از معتادان متجاهر تهران كه 
از اسفند سال گذشته تا ارديبهشت امسال مورد بررسى 
قرار گرفته اند، اعالم كرد: طبق اين بررسى 11 درصد اين 
ــواد و 89 درصد داراى سواد از مقطع ابتدايى  افراد بى س
تا فوق ديپلم بودند. به گزارش ايسنا، احمد ربيعى زاده 
ــازى و جامعه پذيرى بهبود  در افتتاحيه مراكز توانمندس
ــد افزود: همچنين  ــاد كه ديروز برگزار ش يافتگان اعتي
باالترين درصد مدرك تحصيلى سيكل به 66,5 درصد 
ــوادى»  ــت، بنابراين بحث «بى س از آنها اختصاص داش
ــطح سواد عامل بازدارنده  عامل اعتياد نيست. گرچه س
آن است. به گفته وى، براساس اين بررسى، شش درصد 
معتادان بيكار مطلق بوده اند، اما 94 درصد آنها با عناوين 
مختلفى مشغول به كار بودند. ربيعى زاده در مورد هرم 
سنى معتادان نيز گفت: 655 نفر يعنى حدود 64 درصد 
ــنى 18 تا 40 سال قرار داشتند كه  از معتادان بين رنج س
اين نشان مى دهد افراد جوان جامعه درگير اعتياد هستند.

دريافت حق سخنرانى يا دريافت 
سهم تبليغ؟

دكتر محمود هاديپور دهشال*

ــاتيد براى  ــيارى از اس ــاى حرفه اى امروز بس در دني
ــخنرانى در همايش هاى حرفه اى مبالغ قابل توجهى  س
ــخنرانى در جهان  ــت حق س ــت مى كنند. درياف درياف
ــاى علمى بلكه در  ــه تنها در همايش ه ــرمايه دارى ن س
گردهمايى هاى سياسى امرى بسيار طبيعى و پذيرفته شده 
است. در دوره هاى بازآموزى نيز دريافت مبالغى به ازاى 
ايفاى نقش مربى امرى قانونى تلقى مى گردد. با اين وجود 
ــال هاى اخير پرداخت هاى شركت هاى دارويى به  در س
سخنرانان همايش هاى پزشكى و دارويى موجى از انتقاد 
را برانگيخته است. سازمان هاى مدافع اخالق بازاريابى 
چنين پرداخت هايى را منطبق با ميزان قانونمند دستمزد 
در جوامع مختلف نمى دانند. همچنين معتقدند بكارگيرى 
ــخنران مزد بگير مى تواند  ــكان درمانگر بعنوان س پزش
درمانگران را به تجويز غير منطقى دارويى خاص هدايت 
ــازمان هاى متولى  نمايد. على رغم اعتراضات فراوان س
اخالق حرفه اى و بازاريابى،  بدليل اصل جبران زحمت،  
ــاى بازآموزى  ــان دوره ه ــكان و مربي پرداخت به پزش
اجتناب ناپذير است.  براى حل اين تناقض نما، متوليان 
اخالق بازاريابى فرمولى تجويز مى كنند كه بر اساس آن 
ــركت ها و نهادهاى پرداخت كننده موظف به اعالم  ش
رسمى و شفاف كليه پرداخت هاى خود هستند. براساس 
اين فرمول نقش نظارتى سازمان هاى مردم نهاد بر نحوه 
ارتباط اعضاى خود با شركت هاى دارويى واجد اهميت 
به سزايى است. از سوى ديگر محدوديت هاى فراوانى در 
ارتباط مالى شركت هاى دارويى با مصرف كنندگان دارو، 

بيماران در نظر گرفته شده است.
بنا به قواعد ياد شده در صورتيكه دستمزد ها متناسب 
ــد، پرداخت كننده مورد مواخذه قرار  با سطح كار نباش
خواهد گرفت. همچنين ارتباط مالى مستقيم با بيماران 
ــد.  دريافت كننده دارو با موانع قانونى مواجه خواهد ش
نتيجه منطقى چنين فرمولى قرار دادن مخاطب و جامعه 
در جايگاه داورى بى طرف است. زمانى كه جامعه بداند 
سخنران يك نيروى كارآمد حرفه اى است، در خصوص 
ــخنان او به قضاوت  ــليقه اى بودن س علمى بودن يا س
ــرايطى دريافت كنندگان  ــت. در چنين ش خواهد نشس
ــت واژه هاى «عشق به  ــتمزد بجاى پنهان شدن پش دس
بيمار»، «حمايت از بيمار» و... تمام وقت خود را صرف 
استدالل علمى و قانع كردن مخاطبين خود خواهند كرد. 
در اين زمان است كه افتراق ميان نيروهاى داوطلب آگاه 
و نيروى فعال حرفه اى مشخص شده و جايگاه حمايت 

از بيمار به درستى تبيين خواهد شد.
اما متاسفانه در ايران وضع متفاوت است. ارتباط مالى 
غير شفاف برخى از شركت هاى توليدكننده و واردكننده 
ــت درآوردن برخى از  ــكان و به خدم ــا برخى از پزش ب
ــام مالى ضابطه مند به  ــايه عدم وجود نظ بيماران در س
ــم مى خورد. چنين ارتباط مالى غير شفافى نه تنها  چش
به نفع بيماران تمام نشده بلكه باعث شده است كه نگاه 
ــود را به نگاه تبليغاتى دهد و افزايش  حرفه اى جاى خ
ــطح آگاهى شركت كنندگان در دوره هاى آموزشى و  س
ــت اهداف همايش ها  مخاطبين مقاالت علمى از فهرس
ــذف گردد. اگرچه همه  و مقاالت علمى كمرنگ يا ح
ــفافيت كليد توسعه است، نه دولت  بر اين باورند كه ش
ــازمان هاى مردم نهاد در پذيرش مسووليت خود  و نه س
جدى نيستند. سازمان هاى مردم نهاد بويژه انجمن هاى 
تخصصى بدليل فقدان مسووليت پذيرى چشم بر چنين 
روابطى مى بندند و از تدوين و ابالغ كدهاى اخالقى به 
ــر باز مى زنند. از طرفى دولت نيز در عمل  اعضا خود س
مخالفتى با پرداخت هاى غير شفاف ندارد زيرا از يك سو 
روش هاى بازاريابى غير اخالقى و ارتباط مالى مستقيم با 
بيماران در شركت هاى دولتى و شبه دولتى بسيار شايع تر 
از شركت هاى چند مليتى است و از سوى ديگر دولتيان 
مايل هستند كه با بزرگنمايى از ارتباط مالى غير سازنده 
ميان پزشكان و برخى از بيماران با شركت هاى دارويى، 
همه منتقدين توليدات بى كيفيت دارويى در كارخانه هاى 
دولتى و غير دولتى را با توسل به تئورى توطئه خاموش 
نمايند. شفافيت و بخش خصوصى فعال دو پايه توسعه 
پايدار هستند و بدون شفافيت بخش خصوصى ناكارآمد 
خواهد بود. در اقتصاد سالمت زير ميزى «تزوير و بهره 
كشى از احساسات» جايگزين «استدالل علمى و سازنده» 

خواهد شد.
*داروساز

مدير دفتر سالمت جمعيت خانواده و مدارس وزارت بهداشت از 120 
ــقط غيرقانونى در سال 91 خبر داد و گفت: در اين سال 220 هزار  هزار س
ــته ايم كه 100 هزار مورد آن به گفته زوجين بنا به داليل  ــقط جنين داش س
پزشكى بوده و 120 هزار مورد آن غيرقانونى بوده است. اين در حالى است 
ــر از 7 هزار مورد بوده  ــكى قانونى كمت كه تعداد مجوزهاى صادره از پزش
است. به گزارش ايسنا، دكتر مطلق در نشست كشورى ارتقا علم بارورى كه 
در دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى برگزار شد با بيان اينكه نرخ بارورى 
ــط تعداد فرزندانى كه يك زن در طول دوران بارورى خود به دنيا  به متوس
مى آورد گفته مى شود، اعالم كرد: نرخ بارورى در سال هاى 51 تا 53 ،  5/9 
تا 6 بوده كه در سال هاى 60 تا 62 به 6/8 رسيد كه بيشترين نرخ بارورى در 
اين سال ها بوده است اما در سال هاى 87 تا 89 نرخ بارورى به 1,8 رسيده 
است. وى درباره چالش هاى پيش روى افزايش نرخ بارورى گفت: افزايش 
سن ازدواج يكى از اين چالش هاست كه در سال 90 سن ازدواج در زن ها 

به 23/4 و در مردها به 26/7 رسيده بوده است.
ــتانه ازدواج در  ــر در آس وى با بيان اينكه بيش از 11 ميليون دختر و پس
ــور داريم، گفت: بخش قابل توجهى از آنان در حال پشت سرگذاشتن  كش

سن مناسب ازدواج و بارورى هستند.
به گفته مدير دفتر سالمت، جمعيت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، 
فاصله سن ازدواج تا تولد فرزند اول و فاصله طوالنى بين تولدهاى بعدى 
از ديگر چالش هاى پيش روى افزايش نرخ بارورى در كشور است. ميانگين 
فاصله بين ازدواج تا فرزند اول در زنان ايرانى در سال 88 ، 3/5 سال بوده 
است. فاصله بين فرزند اول و دوم 5/4 سال، فاصله بين فرزند دوم و سوم 
5/3 سال، بين فرزند سوم و چهارم 5 سال،  بين فرزند چهارم و پنجم 4/6 

سال و بين فرزند پنجم و ششم 4 سال بوده است.
ــال 92 ، 155 هزار و 369 مورد  مطلق در ادامه افزود: تعداد طالق در س

بوده است در حالى كه در سال 85،  94/039 طالق داشته ايم.

ــغلى از ديگر چالش هايى بود كه مطلق به آن  مهيا نبودن فرصت هاى ش
ــال هاى اخير افزايش  ــور در س پرداخت و گفت: روند نرخ بيكارى در كش
ــته است. مطلق در بخش ديگرى از صحبت هاى خود به نابارورى در  داش

بين زوجين اشاره كرد و گفت: سه ميليون زوج نابارور در كشور داريم كه 
اكثريت قريب به اتفاق موارد نابارورى در كشور نابارورى اوليه را تشكيل 
ــدى ندارند). وى در همين رابطه به تحت  مى دهد (زوجينى كه هيچ فرزن
پوشش بيمه نبودن خدمات نابارورى اشاره كرد و آن را يكى از چالش هاى 
پيش رو دانست. وى همچنين درباره رفتارهاى پرخطر در جامعه گفت: نيم 
درصد جامعه (يك نفر از هر 200 نفر) به هپاتيت C مبتال هستند و شيوع 

هپاتيت B به دو درصد رسيده است.
مدير دفتر سالمت، جمعيت خانواده و مدارس وزارت بهداشت همچنين 
با اعالم اينكه براساس برآوردها بيش از 90 هزار نفر در كشور آلوده به ايدز 
هستند، گفت: بيش از 27 هزار مبتال به ايدز در كشور شناخته شده اند. ظرف 
دو سال اخير و سال گذشته ميزان ابتال به HIV از طريق تماس جنسى از 
مرز 30 درصد عبور كرده است درحالى كه در پنج سال گذشته اين آمار در 

مرز 10 درصد بوده است.
ــويى ميزان  ــاختار فعلى وضع زناش مطلق همچنين با بيان اينكه در س
ــت، گفت: اگر تعداد افراد بدون همسر در اثر فوت را 10  بارورى 1/85 اس
درصد كاهش دهيم ميزان بارورى به 1/87 مى رسد و اگر تعداد افراد بدون 
ــد. اگر  ــر در اثر طالق را كاهش دهيم ميزان بارورى به 1/88 مى رس همس
تعداد افراد مجرد را 10 درصد كاهش دهيم ميزان بارورى به 3/6 مى رسد و 
اگر همه موارد گفته شده را 10 درصد كاهش دهيم ميزان بارورى به 2/65 

خواهد رسيد.
مطلق همچنين درباره تعداد سالمندان در كشور گفت: بررسى وضعيت 
استان هاى كشور نشان مى دهد بسيارى از استان ها در شيب پيرى قرار دارند 

و 8/2 درصد جمعيت سالمند است كه اين آمار رو به افزايش است.
به گفته مدير دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت،  
ــال، 19 ميليون و 349 هزار نفر است كه 30  جمعيت جوان (18 تا 30) س

درصد جوان هاى 20 تا 35 سال ازدواج نكرده اند.

ــازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين  رييس س
ــى» روى پيراهن تيم  ــه اصالت نقش «يوزپلنگ ايران ك
ــازمان او قرار دارد، گفت: بردن يك  ملى مورد تاييد س
پيام در جام  جهانى از سوى ملى پوشان ايرانى يك برد 
ــود.  به گزارش ايسنا، معصومه ابتكار  محسوب مى ش
معاون رييس جمهور در نشست خبرى «محيط زيست 
و تيم ملى» گفت: بيش از يك دهه است كه كميته ملى 
المپيك شاخه اى درباره محيط زيست ايجاد كرده است. 
ــتگى بحث ورزش و محيط زيست روشن است  پيوس
سالم بودن هوا براى يك ورزشكار امرى الزامى است. 
ــس مى كنيم و آلودگى هوا  ــا روزانه 16 كيلو هوا تنف م

عامل اصلى ورزش نكردن است.
وى ادامه داد: بر خالف حاشيه هايى كه شكل گرفته، 
«يوز پلنگ» ايرانى بسيار شبيه يوزپلنگ آفريقايى است. 
ــته باشد اما به  ــايد تفاوت هاى كوچكى وجود داش ش
لحاظ ظاهرى تقريبا اين دو يوزپلنگ عين هم هستند. 
ــى 2014 برزيل يك پيام ايرانى -  ــام ما در جام جهان پي
ــفانه برخى  ــت. متاس ــيايى و در نهايت جهانى اس آس
حاشيه سازى هاى بى ربط مى خواهند اقدامات مثبت ما 

را تحت الشعاع قرار دهند.
ــتين بار پذيرفته است كه  وى افزود: فيفا براى نخس

ــت محيطى روى پيراهن تيم ملى ايران  يك نماد زيس
ــد. اين كه مى گويند اين نماد چه ربطى به فوتبال  باش
ــت.  ــى از تنگ نظرى و بينش محدود آنهاس دارد، ناش
آسيب به هرگونه از جانداران زمين، آسيب رساندن به 
همه بشر است. وى افزود: امروز تيم ملى در بازى هاى 
ــان دارد كه  ــود در جام جهانى يك پيام براى جهاني خ
ــت. اين نماد تعهد ورزشكاران ما  خودش يك برد اس
ــان مى دهد. ما به دنبال آينده  ــت نش را به محيط زيس
ــتيم و بايد همگى به اين مساله توجه  فرزندانمان هس
ــم. روح حركت ما يك  ــى آن را ببيني ــم تا اثربخش كني
حركت فرهنگى - آموزشى است و مى دانيم كه فوتبال 
ــتفاده  ــت و ما از اين فرصت اس در جهان پربيننده اس
مى كنيم تا پيام مان را به جهانيان منتقل كنيم و اميدواريم 
اين انتقال پيام به شايستگى صورت گيرد و اميدواريم 
اين كار ادامه دار باشد. معاون رييس جمهورى در پاسخ 
ــابقات  ــوال كه آيا اين گونه اقدامات در مس به اين س
ــر هم صورت مى گيرد يا نه، اظهار كرد: حتما بايد  ديگ
از فرصت هاى پيش رو استفاده كنيم و در مناسبت هاى 
بين المللى مثمرثمر باشيم و حتما براى رقابت هاى بعدى 
خودمان را آماده مى كنيم. وى در پاسخ به اين سوال كه 
كفاشيان گفته است، فيفا فعال با دادن توپى كه روى آن 

نماد همه جانداران در حال انقراض كشورهاى حاضر 
در جام جهانى روى آن نقش بسته شده و قرار است به 
ــى در بازى ايران و آرژانتين داده شود، گفت:  ليونل مس
ما در حال پيگيرى اين قضيه هستيم اما اصل اتفاقى كه 
ــد به آن توجه كرد قرار گرفتن «يوزپلنگ  رخ داده و باي
ايرانى» روى پيراهن تيم ملى است. اين مهم ترين اقدام 
ــن كار پيام مان را انتقال  ــت و ما با اي صورت گرفته اس
مى دهيم. از سوى ديگر اميدواريم مساله مورد اشاره شما 
هم حل شود. ابتكار در ادامه باز هم از حاشيه سازى هايى 
كه درباره «يوزپلنگ ايرانى» شكل گرفته صحبت كرد 
ــازى از كجا  و گفت: نمى توانم بگويم كه اين حاشيه س
نشات گرفته است اما كارشناسان صراحتا اعالم كرده اند 
كه تفاوت ظاهرى ميان گونه آسيايى و افريقايى يوزپلنگ 
ــى وجود ندارد. اختالف ژنتيكى وجود دارد اما از  ايران
لحاظ ظاهرى اختالفى وجود ندارد. تصوير «يوزپلنگ 
ايرانى» روى پيراهن تيم ملى كامال مورد تاييد ماست. از 
سوى ديگر فيفا پيراهن تيم ملى را كه با امضاى بازيكنان 

است در اختيار موزه فيفا قرار داد.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان محيط زيست 
ــت بيان كرد: جز  نماينده اى در جام جهانى خواهد داش

«يوزپلنگ ايرانى» نماينده ديگرى نداريم!

رييس سازمان محيط زيست در پاسخ به اين سوال 
كه اصل ماجراى «يوزپلنگ ايرانى» از كجا بوده است، 
ــوى آقاى نورآقايى  ــنهاد اين قضيه از س بيان كرد: پيش
ــحاليم كه اين پيشنهاد از سوى سازمان هاى  بود. خوش
ــت. اين ايده  ــده اس ــاد و جامعه مدنى ارائه ش مردم نه
ــخص دارد و مورد استقبال سازمان محيط  منشايى مش

زيست قرار گرفته است.
ابتكار در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبنى بر اين 
كه گفته مى شود طرح "يوزپلنگ ايرانى" روى پيراهن 
تيم ملى ايران روى يكى از سايت هاى خارجى با قيمتى 
ــته شده بود، بيان كرد: در اين  پايين براى فروش گذاش
ــد و چنين چيزى را  ــاره بايد خود طراح توضيح ده ب
نشنيده ام. از سوى ديگر وقتى اين طرح كشيده مى شود، 
ــر مى شود و هيچكس  ــرعت روى اينترنت منتش به س

نمى تواند مانع از انتشار آن شود.
ــان كرد: ما مالكيت و ثبت اختراع آن  وى خاطرنش
را اعالم نكرده ايم. اين كه اصالت كار از كجاست، يك 
ــازمان دولتى به شما مى گويد كه هيچ ابهامى وجود  س
ــيه ها را بايد كنار گذاشت و خوشحال  ندارد. اين حاش
ــيم كه فيفا طرح ما را پذيرفته و مى توانيم در جام  باش

جهانى 2014 برزيل از كارمان دفاع كنيم.

پاسخ ابتكار به حاشيه سازيها در مورد يوزپلنگ پيراهن تيم ملى فوتبال

ــت و رييس سازمان غذا و دارو  معاون وزير بهداش
ضمن رد هرگونه كمبود در فاكتور 7 بيماران هموفيلى 
و افزايش قيمت داروهاى بيماران تاالسمى، تاكيد كرد: 
در شرايطى كه طرح تحول نظام سالمت جهت ايجاد 
آرامش در مردم در جريان است، كسى حق ندارد اين 

آرامش را خدشه دار كند.
دكتر رسول ديناروند در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ 
به ابراز نگرانى كانون هموفيلى ايران در زمينه «كمبود 
ــه آن در اختيار  ــراردادن ياران ــور 7 و همچنين ق فاكت
ــازمان هاى بيمه گر»، گفت: گويا دوستان به پيشواز  س
ــى رفته اند؛ چراكه اين دارو به هيچ عنوان كمبود  نگران
ندارد. اين دارو توليد داخل است و موجودى آن نيز به 

ميزان كافى فراهم است.
وى در اين باره افزود: بيمارستان هاى دولتى نيز در 

ــكل ندارند؛ چرا كه به  ــد دارو به هيچ عنوان مش خري
ــار دارند و حتى مى توانند به صورت  اندازه كافى اعتب
ــركت هاى پخش خريدارى  نقدى اين داروها را از ش
ــوع در اين باره جاى هيچ گونه نگرانى  كنند. در مجم
وجود ندارد. اگر هم به صورت موردى، جايى كمبودى 
داشته باشد مطمئنا پيگيرى مى كنيم. اگر هم بيمارستانى 
ــت دارو، آن را خريدارى نكند،  به بهانه باال بودن قيم

مطمئنا به شدت با آن برخورد مى كنيم.
وى افزود: انتقال يارانه از پرداخت به «شركت هاى 
توليدى و وارداتى» به «بيمه ها» توسط وزارت بهداشت، 
كارى بود كه بايد سال ها پيش انجام مى شد، اما متاسفانه 
ــت و در برابر آن  ــته صورت نگرف اين اقدام در گذش
ــا ما در دوره  ــت. ام همواره مقاومت هايى وجود داش
فعلى تصميم گرفتيم آن را اجراكنيم. مطمئنا اين امر از 

بسيارى مفاسد جلوگيرى مى كند؛ چراكه وقتى داروى 
گران قيمتى با قيمت ناچيزى وارد چرخه عرضه شود، 
ــت دستخوش هزاران اتفاق از جمله قاچاق  ممكن اس

شده و به دست بيماران نرسد.
ــه داد: به دنبال اين اقدام  ــد در اين باره ادام دينارون
ــت، زمانى كه دارو با قيمت واقعى وارد  وزارت بهداش
ــتفاده ها و فساد از  ــطح عرضه شود، امكان سوء اس س
ــتان  بين مى رود. بيماران نيز هنگام مراجعه به بيمارس
ــش بيمه اى  ــهرى از آنجا كه از پوش ــا داروخانه ش ي
ــه دارو براى آنها  ــد، اختالف قيمتى در تهي برخوردارن
وجود ندارد و هزينه از طريق بيمه ها پرداخت مى شود. 
ــت يارانه مربوطه را در اختيار  بنابراين وزارت بهداش
ــش  ــا قرار مى دهد تا بتوانند اين داروها را پوش بيمه ه
ــازمان غذا و دارو تاكيد كرد: داروهاى  دهند. رييس س
پايه بيماران هموفيلى، تاالسمى، ام.اس، پيوند و دياليز 
ــابه  ــت. اما هرجايى كه داروى وارداتى مش رايگان اس
توليد داخل وجود داشته باشد، نمى توانيم نوع وارداتى 
ــان  داروى مربوطه را رايگان كنيم؛ چرا كه هزينه هايش
بسيار باال بوده و بعضا پنج تا 10 برابر داروهاى توليد 
ــورد اين داروها نيز با وجود  داخل قيمت دارند. در م
آنكه يارانه زيادى پرداخت مى كنيم، خود بيمار نيز بايد 
مبلغ مابه التفاوتى را پرداخت كند. اين موضوع نيز در 
راستاى سياست هاى كالن كشور در زمينه حمايت از 
توليد داخل و صرفه جويى ارزى است تا به اين ترتيب 

مصارف القايى و وابستگى به داروهاى وارداتى كمتر 
شود. ديناروند همچنين در پاسخ به سوال ايسنا درباره 
ــووالن انجمن تاالسمى ايران مبنى  اظهارات اخير مس
ــاران در پرداخت هزينه هاى  ــهم اين بيم برافزايش س
دارويى شان و درخواست اين انجمن مبنى بر بازگشت 
ــذارى داروهاى اين بيماران به وضعيت  روند قيمت گ
گذشته، گفت: داروهاى بيماران تاالسمى به هيچ عنوان 

افزايش قيمت نداشته اند.
ــمى يك  وى در اين باره افزود: براى بيماران تاالس
ــى و دو نوع داروى خوراكى وجود  نوع داروى تزريق
دارد كه اين داروها توليد داخل بوده و رايگان است. اما 
اگر بيماران و پزشكانى اصرار دارند كه داروى وارداتى 
ــاى وارداتى اختالف قيمتى  مصرف كنند، اين داروه

دارند كه بايد بيمار آن را پرداخت كند.
ــددا تاكيد كرد: با  ــذا و دارو مج ــازمان غ رييس س
وجود آنكه قيمت داروهاى وارداتى بسيار باالست اما 
يارانه به آنها تعلق گرفته و ما از اين دسته از داروها نيز 
حمايت مى كنيم؛ مانند داروهاى ام.اس كه توليد داخل 
آنها از قيمت ناچيزى برخوردار است و در مورد انواع 

وارداتى خود بيمار بايد مابه التفاوت قيمت را بپردازد.
ديناروند در پايان گفت: وزارت بهداشت همچنان 
ــت داروهاى وارداتى يارانه پرداخت مى كند و مبلغ  باب
حمايتى ما از اين داروها مطمئنا از حمايتى كه از توليد 

داخل مى شود، بيشتر است كه البته جاى تاسف دارد.

رييس سازمان غذا و دارو:  
كسى حق ندارد آرامش بيماران را خدشه دار كند

محصوالت ارگانيك بخوريم يا نخوريم؟
ــد ادعا كردند  ــان تغذيه در يك مطالعه جدي متخصص
ــالم  برخالف باور عمومى محصوالت ارگانيك نه تنها س
ــيارى از موارد حتى از  ــتند بلكه در بس ــمى نيس و غيرس
محصوالتى كه به شيوه عادى كشت مى شوند، سمى ترند. 
به گزارش ايسنا بسيارى از افراد با اين باور كه محصوالت 
ارگانيك به دليل اينكه در پرورش آنها از مواد مصنوعى و 
شيميايى استفاده نمى شود، ضرر كمترى براى سالمتى و محيط زيست دارند، پول 
ــتنباط قوى بيشتر از اينكه مبناى  ــترى براى خريد آنها مى پردازند. البته اين اس بيش
علمى داشته باشد بر پايه باورهاى غيرعلمى است. بازار فروش محصوالت ارگانيك 
طى دهه گذشته بيش از سه برابر رشد كرده و ارزش آن به بيش از 30 ميليارد دالر 
در سال رسيده است. اين در حالى است كه بازار فروش محصوالت غذايى كه به 
ــختى دو درصد در سال رشد كرده است.  روش هاى معمول پرورش مى يابند به س
ــى وجود دارد و آن اين است كه باورهاى اصلى  ــكل اساس اما در اين بين يك مش
درباره محصوالت ارگانيك هيچ مبناى علمى ندارند. در واقع شواهدى وجود دارد 
كه نشان مى دهد مزارع ارگانيك به همان اندازه و حتى بيش از مزارع عادى آلودگى 
ايجاد مى كنند و اين محصوالت ارگانيك حتى ممكن است بيش از ساير مواد غذايى 
ــند. مزارع ارگانيك نيز مانند مزارع كشت عادى براى رشد محصوالت  سمى باش
خود به كودهاى شيميايى وابسته هستند. اين مزارع اغلب از كودهاى حيوانى بيش 
از كودهاى شيميايى و معدنى استفاده مى كنند. به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ 
ويو، يك مطالعه كه در گلخانه توليد محصوالت ارگانيك انجام شد نشان مى دهد 
استفاده از كود در اين گلخانه ها سبب ورود نيتروژن بيشترى به آب هاى زيرزمينى 
ــد، آلودگى نيتروژن  ــود. در اين مطالعه تاكيد ش ــه با مزارع عادى مى ش در مقايس
ــت. عالوه بر اين  ــاميدنى بوده اس ــتن چاه هاى آب آش يكى از مهمترين داليل بس
نيتروژن  حاصل از تمام فعاليت هاى كشاورزى يكى از مهمترين عوامل پشت پرده 
آلودگى هاى ناشى از رشد بى رويه جلبك ها، مرگ و مير ماهى ها و ايجاد مناطق مرده 
در اقيانوس ها است. مطالعات وسيع تر از 12 محصول زراعى در «كاليفرنيا»ى آمريكا 
نشان داد در توليد هفت مورد از اين محصوالت كه به شيوه عادى و غير ارگانيك 
كشت شده اند، گازهاى گلخانه اى كمترى منتشر شده است. دليل اصلى اين تفاوت 
اين است كه به نظر مى رسد زراعت عادى بيش از زراعت ارگانيك مقرون به صرفه 
ــت. زيرا با هزينه كمتر از توليد حجم مشابهى از محصوالت ارگانيك مى توان  اس
محصوالت غذايى به شيوه عادى توليد كرد. همچين در سال 2012 ميالدى، بازبينى 
ــاورزى در اروپا نشان داد برداشت  بيش از 100 مطالعه در روش هاى مختلف كش
محصوالت ارگانيك از مزارع نيز سبب توليد ميزان بااليى آلودگى آمونياك، نيتروژن 
ــود. با آنكه به نظر مى رسد در توليد محصوالت ارگانيك  ــيد نيتروس مى ش و اكس
ــود اما از سوى ديگر اين مساله سبب افزايش وسعت  انرژى كمترى مصرف مى ش
زمين هاى تحت كشت و احتمال افزايش رشد جلبك ها و در نتيجه كمبود اكسيژن 

ــود. عالوه بر اين پرورش دام هاى ارگانيك نيز مشكل آفرين  و خفگى آبزيان مى ش
است. مزارع دامپرورى ارگانيك بر خالف دامدارى هاى عادى به دام ها اجازه تردد 
ــئله باعث مى شود فضوالت اين دام ها در  آزادانه در طبيعت را مى دهد كه اين مس
ــت كه  ــنتى اس ــود. اين برخالف دامدارى هاى س هر نقطه اى از طبيعت پراكنده ش
فضوالت دام ها در فضاى بسته و به دور از معرض بارش باران هستند و در نتيجه 
احتمال آلودگى آبى به حداقل مى رسد. از نظر فوايد غذايى نيز هيچ تفاوت فاحشى 
ــان ارزش هاى غذايى محصوالت ارگانيك و غيرارگانيك وجود ندارد. به عالوه  مي
ــيارى از محصوالت ارگانيك ميزان زيادى كود استفاده مى شود  اينكه در توليد بس
ــاله نيز سبب باال رفتن ميزان سموم در غذا مى شود. اگر با خواندن اين  كه اين مس
مطالب نگران شديد بايد بگوئيم جاى نگرانى نيست. هر چه دوست داريد فارغ از 
ــك و غيرارگانيك بودن آن خريدارى و مصرف كنيد مگر اينكه قيمت  براى  ارگاني
ــما اهميت داشته باشد كه در اين صورت مشخص است كه كدام نوع محصول  ش

را انتخاب مى كنيد.

دود سيگار و خطر ناشنوايى
ــم افراد  ــيگارى ها و ه ــدار دادند هم س ــكان هش پزش
غيرسيگارى كه در معرض دود اين ماده دخانى هستند بيشتر 
ــنوايى مواجه اند.متخصصان به منظور  با خطر اختالالت ش
ــى تاثير سيگار بر قدرت شنوايى به مطالعه روى 164  بررس
هزار و 770 انگليسى كه 40 تا 69 سال سن دارند، پرداختند. 
اين افراد در فاصله سال هاى 2007 تا 2010 ميالدى چندين 
ــنوايى قرار گرفتند.آنها دريافتند افراد سيگارى نسبت به  نوبت تحت تست هاى ش
غيرسيگارى ها 15,1 درصد بيشتر احتمال دارد كه شنوايى خود را از دست بدهند. 
همچنين قرار گرفتن در معرض دود سيگار هم مى تواند احتمال ناشنوايى را تا 28 
ــت كه در  ــيگارى ها اين اس درصد افزايش دهد. دليل اين افزايش درصد در غيرس
اين مطالعه آمار مربوط به خطر ناشنوايى در مورد افرادى سيگارى در هر دو گروه 
سيگارى و غيرسيگارى مقايسه شده در حالى كه همين آمار در غيرسيگارى ها فقط 
در يك گروه يعنى افرادى كه سيگار نمى كشيدند، محاسبه شده است.«پيرز داوس» 
ــا در نظر گرفتن اينكه 20 درصد جمعيت  ــى از متخصصان اين مطالعه گفت: ب يك
مردم انگليس و بيش از 60 درصد افراد در برخى ديگر از كشورها سيگارى هستند 
استعمال اين ماده دخانى را مى توان به عنوان عامل مهم ناشنوايى در سراسر جهان 
در نظر گرفت. همچنين به گفته اين متخصصان، تاكنون علت دقيق بروز اختالالت 
شنوايى بر اثر مصرف سيگار مشخص نشده اما از آنجا كه بسيارى از افراد سيگارى 
بيمارى قلبى دارند مى توان ارتباطى را بين اين دو اختالل شناسايى كرد. به گزارش 
ــنا به نقل از ورلد ساينس ريپورت، پيرز داوس همچنين اظهار داشت: مطمئن  ايس
نيستم مواد سمى موجود در تنباكو مستقيم بر شنوايى تاثير مى گذارند يا بيمارى هاى 

قلبى- عروقى مرتبط با مصرف سيگار به شنوايى آسيب مى رسانند.

 سـالمـت

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي حامد آسي داراي شناسنامه شماره 2820028713 به شرح دادخواست به كالسه 136/93 از اين شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان قاسم آسي به شناسنامه 51 در تاريخ 92/11/2 اقامتگاه 

دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 
1- ياسين آسي فرزند قاسم ش ش 1581 صادره بازرگان پسر متوفي2- فردين آسي فرزند قاسم ش ش 351 صادره 
بازرگان پسر متوفي3- حامد آسي فرزند قاسم ش ش 2820028713 صادره بازرگان پسر متوفي4- محسن آسي 
فرزند قاسم ش ش 61 صادره بازرگان پسر متوفي5- فاطمه آسي فرزند قاسم ش ش 2820181982 صادره بازرگان 
دختر متوفي-اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مى نمايد تا هر كسي اعتراض 
دارد ويا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد .م الف13 
 رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف بازرگان 

 رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي رحمن قادري داراي شناسنامه شماره 331 به شرح دادخواست به كالسه 93-173/ش5 از اين دادگاه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس قادري به شناسنامه 265 در تاريخ 1388/9/12 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر و يك زوجه: -1- رحمن 
قادري فرزند عباس ش ش 331 پسر متوفي2- رحيم قادري فرزند عباس ش ش 630 پسر متوفي3- ابراهيم قادري 
فرزند عباس ش ش 631 پسر متوفي4- زينب قادري فرزند عباس ش ش 2 مواليه دختر متوفي5- خديجه قادري 
فرزند عباس ش ش 4 مواليه دختر متوفي6- منيجه قادري فرزند عباس ش ش 480 دختر متوفي7- نازي بتو فرزند 

عباس معروف ش ش 207 همسر متوفي
دارد ويا  اعتراض  آگهي مى نمايد تا هر كسي  مزبور را در يك نوبت  درخواست  مقدماتي  تشريفات  انجام  اينك با 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد .م الف111 
 رئيس شعبه پنجم شوراي حل اختالف مهاباد -ايوبي 

دادنامه
شماره  دادنامه  اروميه  شهرستان  اختالف  حل  شوراي  شانزدهم  شعبه   9109984466600552 كالسه  پرونده 

 9309974466600078
خواهان : آقاي محمد دودكانلوي ميالن به نشاني اروميه خ المهدي اسالم آباد2 ك36 انتهاي كوچه سمت چپ شش 
متري دوم سمت چپ درب دوم -خواندگان : 1- آقاي محمد جوجه به نشاني مجهول المكان 2. آقاي علي شوقي به 

نشاني اروميه (ج كالنتري) روستاي سعيدلو 
راي شورا-در خصوص دادخواست محمد دودكانلوي ميالن به طرفيت آقايان محمد جوجه و علي شوقي به خواسته 
الزام به تنظيم سند رسمي يك دستگاه خودروي پيكان سواري به شماره انتظامي ايران 17- 455 د 49 با توجه به 

محتويات پرونده واظهارات خواهان در شرح و متن دادخواست تقديمي و در جلسات رسيدگي و با توجه به 
استعالم از پليس راهور به شماره 1113/133/9/217/ش كه به موجب آن خودروي مورد اختالف در مالكيت خوانده 
رديف اول (محمد جوجه) قرار دارد وبا توجه به مبايعه نامه عاري مورخه 90/12/28 في مابين خوانده رديف دوم و 
خواهان ونظربه اينكه خواندگان علي رغم ابالغ قانوني در مقابل دعوي خواهان دفاعي به عمل نياورده اند لذا با احزار 
وقوع عقد بيع في مابين طرفين و احزار صحت آن دعوي خواهان را وارد تشخيص و مستندا به ماده11 ق ش و مواد 
10و219و220و230و223 وبند1 ماده362 قانون مدني ماده198 قانون آيين دادرسي مدني حكم به الزام خوانده رديف 
اول (محمد جوجه) به حضور در يكي از دفاتر رسمي وتنظيم و انتفال سند رسمي خودروي پيكان ايران 17- 455 د 
49 به نام خواهان صادر و اعالم مى گردد امادر خصوص خوانده رديف دوم باتوجه به اينكه سند خودرو بنام ايشان 
نبوده و دعوي متوجه ايشان نمى باشد حكم به رد دعوي خواهان در خصوص خوانده رديف دوم علي شوقي صادر 
و اعالم مى گردد راي صادره غيابي و ظرف 20روز پس از ابالغ واقعي قابل واخواهي در همين شعبه بوده و پس از 

بيست روز ديگر قابل اعتراض در محاكم عمومي حقوقي اروميه مى باشد .م الف320
ميزانيان- قاضي شعبه 16 شوراي حل اختالف اروميه 
آگهي  قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي (موضوع ماده 3 قانون و ماده 

13 آئين نامه)
 هيات حل اختالف مستقر در ثبت مياندوآب به شرح زير تصرفات مفروزي و مالكانه اشخاص راتاييد وبه جهت عدم 
دسترسي به مالكين مقرر شده است پس از نشرآگهي سند مالكيت رسمي صادر و تسليم گردد و عليهذا در اجراي ماده 
3 قانون مذكور و آئين نامه اجرايي آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالكين مشاع و ساير صاحبان 
حقوق آگهي مي شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداكثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولين آگهي اعتراض 
كتبي خود را مستقيما به اداره ثبت و اسناد و امالك مياندوآب تسليم نموده وبايد يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اداره ثبت دادخواست به مرجع ذي صالح قضايي تقديم نمايند در غير اينصورت سند مالكيت مورد تقاضاي متصرف 
براساس مدلول راي صادره در حدود مقررات صادر خواهد شدو صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به 
دادگاه  نخواهد بود1. - راي شماره 139360313006004267 مورخه 93/3/6 تقاضاي اورجعلي ولي نژاد مبني بر 
صدور سند مالكيت ششدانگ يكباب خانه قسمتي از پالك 3598 فرعي از يك اصلي بخش 14 مراغه حوزه ثبتي 
مياندوآب خريداري شده از اسداهللا طاليي- خداوردي غيوري و ساير مالكين مشاعي پرونده هيات 91- 1285 به 
مساحت 138/47 متر مربع كه براي پالك 23800 معين شده است2. - راي شماره 139360313006004243 مورخه 
93/3/6 تقاضاي جواد سريع القلم مبني بر صدور سند مالكيت شش دانگ يكباب خانه قسمتي از پالك 7774 فرعي از 
يك اصلي بخش 14 مراغه حوزه ثبتي مياندوآب خريداري شده از ايراندوخت و سعيده رجب پور و وراث عسگرپور 

يوسف پرونده هيات 91- 743 به مساحت 143 متر مربع كه براي پالك 23801 معين شده است. م الف 1 
 تاريخ انتشار نوبت اول: روز سه شنبه مورخه 3/20/  93-تاريخ انتشار نوبت دوم: روز چهارشنبه مورخه 93/4/4   

خيري- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك مياندوآب 

آگهي موضوع ماده سه قانون وماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي هاي شماره 139360313004000180- 93/2/21 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ماكو  تصرفات  ما لكانه و بال معارض متقاضي سليمان آسيف 
به شماره شناسنامه 678 كد ملي 2830105567 صادره از ماكو فرزند تيمور در ششدانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 237 متر مربع در  قسمتي از پالك 2 فرعي از 1144- اصلي واقع در آذربايجان غربي شهرستان ماكو از 
بخش سه خوي از مورد مالكيت يونس و علي اكبر و قلي بابازاده به پرونده كالسه هاي 240 سال 91 به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مى شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ماكو تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخوا ست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد . م الف 6-تاريخ انتشار نوبت اول : 93/3/4 روز يكشنبه 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 93/3/20 روز سه شنبه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ماكو – عباسپور 


