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جامعه

دام فیشرها برای ثبت نام کنندگان 
کتابهای درسی

گروه جامعه: کیانی، سرپرست اداره تشخیص 
جرایم سایبری پلیس فتا در توصیه به خانواده ها 
برای ثبت نام اینترنتی دانش آموزان در مدارس 
یا ثبت نام اینترنت��ی برای دریاف��ت کتابهای 
درسی گفت: خانواده ها مراقب باشند تا در دام 
فیشرها یا هکرها نیفتند.  به گفته وی، خانواده ها 
هنگام واریز هرگونه وجه برای دریافت کتاب در 
سایت مدارس که درگاه بانکی دارد، باید مراقب 
باشند که درگاه اصلی است و فیشینگ نیست. 
فیشینگ، کپی دقیق رابط گرافیکی یک وب گاه 
معتبر مانند بانکهاس��ت و با ورود کاربر به این 
صفحه قالبی و وارد کردن اطالعات بانکی خود، 
این اطالعات از سوی فیشرها به سرقت می رود 

و مورد سوءاستفاده قرار می گیرد.

دریافت مالیات بر ارزش افزوده 
از دارو غیرقانونی است

مهر: طاری، معاون سازمان مالیاتی اعالم کرد: 
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اقالم دارویي 
و خدمات درماني غیرقانوني است و در صورت 
مواجهه با گرانفروش��ي دارو، از طریق سازمان 

تعزیرات حکومتي پیگیری می شود.

انحصار واردات دارو شکست
گروه جامعه: دیناروند، رئیس س��ازمان غذا و 
دارو گفت: برای اولین بار انحصار واردات دارویی 
را حذف کردیم و به هیچ شرکتی اجازه ندادیم 

انحصار واردات دارویی را عهده دار باشد.

اعتبار هنرستان ها 40درصد
 افزایش یافت

ایسنا: زرافشان، معاون وزیر آموزش و پرورش 
گف��ت: امس��ال اعتب��ارات خری��د تجهیزات 
هنرستانها با 40 درصد افزایش به 360 میلیارد 

ریال رسیده است .

حمایت های بیشتر درمانی از زوج های 
نابارور

تس�نیم: دکتر هاش��می، وزیر بهداش��ت از 
تصمیمهای جدی��د برای حمایتهای بیش��تر 
دارویی و درمانی از زوجهای نابارور براس��اس 

سیاستهای جمعیت خبر داد.

مرگ جوان مازندرانی
در پی  تب کریمه کنگو

ایسنا: رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از 
مرگ یک جوان مازندرانی بر اثر تب کریمه کنگو 
خبر داد. جان بابایی، دلیل ابتال به تب کریمه کنگو 
را ویروس موجود در گوش��ت دام آلوده برشمرد 
و گفت: یک جوان 29 س��اله چالوس��ی به دلیل 
ابتال به بیم��اری CCHF یا »تب کریمه کنگو« 
در استان فوت کرده  اس��ت. بیماری این شخص 
در آزمایشگاه های استان و تهران تأیید شد. این 
بیماری با تب و خونریزی همراه است که در صورت 

تشخیص به موقع قابل درمان خواهد بود.
وی افزود: در صدا و س��یمای استان اطالع رسانی 
ش��ده و به افراد و کادر پرس��نل بیمارس��تان که 
در تماس با بیمار بوده اند، داروهای پیش��گیرانه 
داده شده است. منش��أ دام آلوده این بیماری نیز 
شناسایی شده است. گفتنی است، خرید گوشت 
گ��رم، بخص��وص از اماکن بین راه��ی در فصول 
گرم خطر بیماری تب کریمه را افزایش می دهد 
و ش��هروندان باید گوش��ت را پس از کشتار، بین 
18 تا 24 س��اعت در دمای صفر ت��ا چهار درجه 

نگهداری کنند.

خبر

بهداشت و درمان

پیشترها مثلی بود می گفتند کوهی ماه ها دود و گاز بیرون 
داد. سر و صدا و آسمان قرومبه به راه انداخت. باالخره زایید 
و موش زایید. موش کوچولو، خرمایی، ضعیف و مضحک نه 

مانند موش موشکهای زرنگ و ناقالی والت دیزنی. 
این حکایت وزارت راه و شهرس��ازی و وعده مس��کن 
اجتماعی جناب وزیر اس��ت که دو سال فحش و بد و بیراه 
به مسکن مهر داد و سرانجام مسکن اجتماعی ایشان پس 
از س��ر و صدا و تبلیغات زیاد از قوه به فعل درآمد و منفجر 
شد و حاال خبرگزاری تسنیم خبر می دهد شش روز پس از 
افتتاح رسمی حساب صندوق پس انداز مسکن، هیچ خبری 
از استقبال مردم نیست و انگار نه انگار! هیچ کس مراجعه 
نمی کند، هیچ کس خواهان دریافت این وام نیست و هیچ 
کس برخالف تصورات خوشبینانه و خیالپردازانه جناب وزیر 
نیامده چهل میلیون تومان پول بی زبان را س��پرده گذاری 
کند که یک س��ال بعد 80 میلیون توم��ان بگیرد و ماهانه 
937 هزار تومان قسط بدهد و دوازده ساله با بهره و مضافات 
160 میلیون تومان به بانک ب��از پس بدهد. دیدید جناب 
وزیر چقدر از وضعیت مردم دور و بی خبرند؟ دیدید مسکن 
اجتماعی ایشان به دنیا نیامده سقط شد و مردمی که در فقر 
و فاقه دست و پا می زنند نمی توانند، چهل میلیون تومان 
فراهم کنند و یک سال شمس��ی در حساب بانک مسکن 
بخوابانند که س��ال بعد 80 میلیون تومان آن هم به هزار 

اگر و مگر بستانند. 
وزیران کابینه آقای روحانی، بیشترشان وضعیت مالی 
خوب، بلکه توپی دارند و درد مردم را نمی فهمند. وزیر نیرو 
چند روز پیش گفته بود مردم باب��ت تلفن صدهزار تومان 
ماهانه می دهند. چرا نباید بابت آب مصرفی و شرب خود 
هر ماه صد هزار تومان بدهند؟! پاسخ ایشان این است که 
شرکت مخابرات زور می گوید. تلفن های همراه و غیرهمراه 
گرانفروش��ی می کنند و کار بس��یار بدی می کنند. آنان از 
نجابت و سکوت مردم سوء استفاده می کنند این نباید سبب 
تجری و تقلید دیگران شود. بسته ای کتاب از انگلستان به 
آمریکا و از آمریکا به نشانی من فرستاده شده است. بهای 
این کتاب حدود پنجاه دالر بوده درب��اره نفتکش و تاریخ 
آن است که از یکی از بستگانم در آمریکا خواسته بودم در 
آمریکا پیدا نمی شد. از انگلستان خریده برایش فرستادند 
و برای من با پست فرستاد. در آمریکا حدود 35 دالر پول 
پست به این پاکت به صورت تمبر خورده است. این کتاب 
از آمریکا با نمی دانم کش��تی یا هواپیما )احتماالً هواپیما( 
فرستاده شده پس از یک ماه از پستخانه خیابان شریعتی آن 
را برای من آورده اند و 18 هزار و پانصد تومان هزینه پست از 
شریعتی تا ظفر از من ستاندند. پرسیدم کتاب از آمریکا به 
ایران رسیده 35 دالر چطور از خیابان شریعتی تا در خانه ام 
18 هزار و پانصد تومان )با انعام پس��تچی 20 هزار تومان( 
هزینه برداشته اس��ت؟ جوابی نمی دهند و البد می گویند 
حساب پست ایران از همه پستهای جهان جداست و قانون 
مبادالت پستی که ایران از سال 1876 جزو آن قانون است 
در حکم کشک است! شخصی نزد قاضی رفت و گفت: من 
می خواهم با مادر زن��م ازدواج کنم. قاضی گفت: آیا زنت را 
مطلقه کرده ای؟ گفت خیر! قاضی گفت: غلط می کنی این 
کار را می کنی. مردک نادان نمی دانی ازدواج با محارم سببی 
نیز حرام است؟ گفت: آخر مادر زن من آشپز خوبی است و 
آش رشته و چلوخورش فسنجان و بادمجان غوره و باقالی 
پلو را عالی می پزد، اما همسرم که دختر اوست نمی تواند! 
گفت: خجالت بکش و شرم کن، انسان که با مادر خانم خود 
ازدواج نمی کند. آن مرد گفت م��ا این کار را کردیم آمدیم 
از حضرتعالی بپرس��یم ثواب و حالل و حرامش چیست؟! 
قاضی دستور داد او را تو سری زدند و بیرون کردند. می رفت 
و می گفت: ما این کار را کردیم و آسمان به زمین نیامد و دنیا 
زیر و رو نشد! حاال حکایت کشور ماست که هر کس وقتی 
به میز و مقامی می رسد هر کاری دلش خواست می کند و 
به حالل و حرامش و اینکه این کار درست است یا نه کاری 
ندارد. مانند همین مسکن اجتماعی که دو سال، جناب وزیر 
فشار به مغزش آورد و مصاحبه کرد و طرح مسکن مهر را 
مزخرف نامید و سرانجام این طرح اشرافی اش را ارایه کرد 
که فقط خود ایشان و امثال ایش��ان می توانند آن را برای 
خرید خانه و آپارتمان پ��س از خواباندن چهل میلیون بل 
چهارصد میلیون تومان گرفته به مصرف خرید خانه های 

بزرگتر از دولتسراهای کنونی برسانند.

سالمت

۳ میلیون بیمار 
روماتیسم مفصلی داریم

روماتیس��م مفصلی یا آرتریت روماتوئید نوعی روماتیسم 
شناخته شده است که حدود سه میلیون نفر در کشور به آن 
مبتال هستند. این اختالل که در زنان شایعتر است، با درد و 
تورم در مفاصل مچها، آرنجها، زانوها و خشکی صبحگاهی 

همراه است.
 نجفی زاده، روماتولوژیست در گفت وگو با فارس گفت: 
در این بیماری التهاب��ی مفاصل بافتهای ن��رم اطراف آن 
عروق، اعصاب، تاندونها و  عضالت گرفتار می ش��وند. 50 
درصد مبتالیان به تب روماتیسمی دچار روماتیسم قلبی 

می شوند. 
وی ادامه داد: ف��ردی که زمینه ژنتیکی ب��رای ابتال به 
آرتریت روماتوئید داشته باش��د، با برخی عوامل محیطی 
که ش��ایعترین آنها ویروسها هس��تند، دچار این اختالل 

می شوند.  
نجفی زاده گفت: روماتولوژیست، بهترین پزشک برای 
درمان آرتریت روماتوئید است زیرا این بیماری در 15 تا 25 
درصد موارد می تواند موجب تخریب مفاصل در دو سال اول 
بخصوص 6 ماه تا یک س��ال نخست شود. تخریب مفاصل 
می تواند موجب کاهش کارایی مفاصل شود، بنابراین درمان 
به موقع و زودهنگام از چنین عارضه ای پیشگیری می کند.

از نظ��ر عل��وم تربیت��ی و 
اجتماعی، رفتارهای پر خطر، 
رفتارهای مخاط��ره آمیزی 
هس��تند که می توانند در حال یا آینده سبب 
بروز مش��کالت و بیماریهای جسمی و روانی 
و آسیبهای اجتماعی در افراد گردند. اگرچه 
این رفتارها به س��ن و طبق��ه خاصی محدود 
نمی شوند، اما بیشترین آسیب پذیری در میان 
نوجوانان و جوانان است. از آن جمله می توان 
به استعمال دخانیات، بی بند و باری جنسی، 

خودزنی، خودکشی و ... اشاره کرد. 
اما چ��را گس��ترش این گون��ه رفتارها در 
نوجوان��ی و جوان��ی فراوانتر اس��ت؟ یکی از 
کلیدی ترین عوامل ب��روز اینگونه رفتارها در 
این قشر، چاش��نی هیجان و احساس است. 
نوجوانی و جوانی س��ن فوران احساس��ات و 
هیجانات گوناگون اس��ت. از استرس و خشم 
و ناتوانی در کنترل آن گرفته تا عشق و حتی 
رفتارهای هیستریک )نمایش��ی( که در این 
دوران ب��ه اوج خود می رس��ند و البته هر چه 
تجربه فرد کمتر باشد، ناتوانی در کنترل این 

احساسات نیز بیشتر است. 
هدف از نگارش این مقاله، تعریف و ارزیابی 
این گونه رفتارها نیست، بلکه زیر ذره بین قرار 
دادن یکی از عوامل محرک و پیش برنده این 
معضل، یعنی آسان سازی است. آسان سازی 
یعنی فراهم آوردن زمینه ای برای پیدایش یا 

رشد یک جریان. آسان سازی رفتار پرخطری 
مانند مصرف مواد مخدر، یعنی رفت و آمد با 
افراد معتاد )الگو(، در دسترس بودن مواد و از 

بین رفتن قبح این کار. 
اما اجازه بدهی��د، به معرفی یک��ی از این 
زمینه های آسان سازی )یعنی صدا و سیما( 
و الگوی آن )اولین قس��مت برنامه ماه عسل 
امس��ال( بپردازیم. بس��یاری از تماشاگرانی 
ک��ه روز اول ماه مبارک رمضان، به تماش��ای 
برنامه تلویزیونی »ماه عسل« نشستند با چند 

دیالوگ و داستان عجیب و دور از انتظار مواجه 
ش��دند. ماجرای پریدن پس��ر جوان از بالکن 
برای اثبات عشقش به دختر مورد عالقه، بی 
خبری ناظران )افراد فامیل( از این اتفاق، عدم 

پشیمانی پسر جوان از این واقعه و ...!
اینکه در یک برنامه پرطرفدار تلویزیونی، از 
افراد گوناگون با سرنوشت های مختلف دعوت 
به عمل بیاید، شاید به نوبه خود حاکی از پایان 
دوره انحصاری بودن رسانه ها باشد، اما اینکه 
فرد جوان و خامی در جریان برنامه ای که برای 

میلیونها جوان همسال وی پخش می شود با 
افتخار از جریان خودکش��ی خود )که معلوم 
نیس��ت در چه ش��رایط روحی  و روانی انجام 
گرفته( تعریف کند و بدتر از همه از کرده خود 
پش��یمان نباشد جای بسی تاس��ف و نگرانی 
دارد. از حدود 32 درصد جمعیت جوان کشور 
)در بازه سنی 15 تا 29 سال( درصد زیادی را 
افراد مجرد تش��کیل می دهند با دغدغه های 
گوناگون و آسیبهای روانی خاص که اگر تنها 
عده معدودی از ایش��ان پای چنی��ن برنامه 
ای نشسته باش��ند بعید نیس��ت از روشهای 
عجیب و غریب اثبات عشق اینچنینی تقلید 

و الگوگیری کنند. 
اگرچه ج��ای متخصصان��ی مانند جامعه 
شناس، روان شناس، روان پزشک و ... در چنین 
برنامه هایی ب��رای ارزیابی و بررس��ی علمی 
اینگونه مسایل خالی می ماند و آقای مجری 
خود به تنهایی جور این افراد را می کش��د، اما 
بد نیست، مجریان و تهیه کنندگان برنامه های 
تلویزیونی، آن هم برنامه هایی که با سرمایه های 
میلیون��ی و گاه میلی��اردی بیت المال پس از 
سالها جذب مخاطب اینچنین جای خود را در 
دل جامعه و مردم باز می کنند با دور اندیشی 
و نگاه عالمانه تری به تاثی��ر تولیدات خود در 

جامعه بنگرند.
دکتر محسن دوستکام 
روان شناس و مشاور خانواده

وزیر بهداشت گفت: مواردی از 
برخی پزشکان دیده ام که واقعاً 
خجال��ت کش��یده ایم. بخش 
مهمی از اس��تیصال مردم در نظام سالمت به 
خاطر طمع، زیاده خواه��ی و منفعت خواهی 
برخی از ما پزش��کان اس��ت، در حال��ی که ما 
پزش��کان مردم را رها کرده ایم و فقط زیر یک 

سقف می نشینیم و از هم تعریف می کنیم.

  ای کاش وزیر نبودم!
دکت��ر قاض��ی زاده هاش��می، در همای��ش 
»راهکارهای ارتقای ش��أن جامعه پزش��کی« 
در برج میالد که با امضای تفاهمنامه سازمان 
نظام پزشکی و مجمع انجمنهای علمی پزشکی 
همراه بود، افزود: آرزو می ک��ردم،  وزیر نبودم 
و خاط��ر همه جمع باش��د که دیگ��ر در هیچ 

انتخاباتی نامزد نخواهم شد.
وی خطاب به نمایندگان انجمنهای پزشکی 
گفت: مردم در بخش��های گوناگون مشکالت 
بسیار زیادی دارند. پیشتر که وزیر نبودم و فقط 
به عنوان یک چش��م پزش��ک و رئیس انجمن 
چشم پزش��کی فعالیت می کردم،  نگاهم فقط 
حمایت از یک صنف بود، ولی امروز که مشکالت 

مردم را می بینم نظراتم تغییر کرده است. 
وزیر بهداشت افزود: اکنون دیگر برای من 
مهم نیست که جامعه چش��م پزشکی درباره 
من چه قضاوتی می کند، عمل به مسؤولیتهای 
اجتماعی و منافع کل مردم برای من مهم است، 
زیرا در این مدت مسؤولیت مواردی را از برخی 

همکاران دیده ام که واقعاً خجالت کشیده ام.

 آیا حقوق مردم رعایت می شود؟
وی گفت: برای من مهم نیس��ت چه کس��انی 
برای من کف می زنند یا هورا می کش��ند، یا بر 
عکس چه کسانی علیه من تیتر بزنند و حرف 
و حدی��ث راه بیندازند، دنیا بس��یار زودگذرتر 
از این حرفهاست. ما هس��تیم و کارنامه ای که 
در پیشگاه ملت، ش��هدا و دنیای دیگری که به 

آن معتقدیم.

هاشمی افزود: ما همیشه تصور می کردیم 
خیلی با اخالق هس��تیم، اما اس��تادان ما از ما 
با اخالق تر بودند. داش��تن انص��اف و رعایت 
حقوق ش��هروندی گوهرهای نایابی شده اند. 
دانش آموخت��گان جدید ما با این آدرس��های 
غلطی که به آنها داده ایم ک��ه اگر می خواهید 
پولدار شوید حتماً باید در این رشته ها تحصیل 
کنید، با ای��ن وضع مطمئن باش��ید، در آینده 

مشکالت بیشتری خواهیم داشت.
وزیر بهداش��ت ادامه داد: از شما همکاران 
می پرس��م،  خدا وکیلی م��ردم در مراجعه به 
مراکزی که در آن خدم��ت می کنید، احترام 
می ش��وند؟ آیا حقوق آنها رعایت می ش��ود؟ 
خودتان قضاوت کنید، من در این 22 ماهی که 
گذشت مکرر دیده ام که مردم واقعاً مستأصل 
هستند.  بخشی از اس��تیصال آنها از سر طمع، 

زیاده خواهی و منفعت طلبی ماست.

  مردم را رها کرده ایم و از خودمان تعریف 
می کنیم

وی گفت: اگر ما مردم را نداش��ته باشیم، یک 
جای کار به بن بست خواهیم خورد و هیچ کاری 
نمی توانیم بکنیم.  تم��ام قدرتمندان و احزاب 
دنیا،  همه در نهایت به سراغ مردم می روند،  ولی 

ما مردم را رها کرده ایم و مرتب زیر یک سقف 
می نشینیم و از هم تعریف می کنیم،  خودمان 
را هم خیلی مقدس می دانیم و بعد هم انتظار 
داریم هر آنچه می خواهیم برایمان اتفاق بیفتد؛ 

 این شدنی نیست.
وزیر بهداش��ت ادامه داد: وزارت بهداشت 
اکنون در مس��یر درس��تی حرک��ت می کند، 
اعتباری که اکنون در اختیار وزارت بهداشت 
است، قابل مقایسه با قبل نیست، رضایتمندی 
مردم از بخش دولتی بیشتر شده است. مالک 
ما مردم است، خیلی ها از مردم حرف می زنند، 

اما در واقع به جای مردم حرف می زنند.

  ضرورت ترویج داروی داخلی
وزیر بهداش��ت همچنین با تأکی��د بر اقتصاد 
مقاومت��ی و تمایل برخی پزش��کان به تجویز 
داروهای خارجی گفت: تغییر ذائقه پزش��کان 
زمان می ب��رد، ب��ا زور و بخش��نامه نمی توان 
پزش��کان را به تجویز داروی داخلی وادار کرد، 
بلکه این اطمینان باید برای جامعه پزش��کی 
ایجاد ش��ود که کیفیت داروهای ایرانی کمتر 
از نوع خارجی نیس��ت. البته وزارت بهداشت 

سختگیرانه در این زمینه عمل خواهد کرد.
هاشمی در گفت وگو با فارس، گفت: بخشی 

از این تالش را کمپانی های تولید کننده داخلی 
دارو باید انجام دهند، بخشی از این مشکالت هم 
به مشوقهایی برمی گردد که برای مصرف کننده 
می گذاریم، یعن��ی س��ازمانهای بیمه گر باید 
حمایت هایشان را متفاوت تعریف کنند. گاهی 
حمای��ت از داروی داخلی مع��ادل حمایت از 
داروی خارجی است، در نتیجه طبیعی است 
که مصرف به سمت استفاده از داروهای خارجی 

می رود.
وی تصریح کرد: سازمانهای بیمه گیر باید 
آدرسی که می دهند به سمت استفاده از داروی 
تولید داخل باش��د. وظیفه وزارت بهداش��ت 
و س��ازمان غذا و دارو هم این اس��ت که بسیار 
سختگیرانه رفتار کنند تا کیفیت داروی ایرانی 
کاهش پیدا نکند. یعن��ی کاهش قیمت نباید 
مترادف با کاهش کیفیت دارو باش��د. برای ما 
اعتبار برند داخلی در حوزه تجهیزات پزشکی 
و دارو بسیار مهم اس��ت و نباید در این زمینه 

کوتاه بیاییم.

  حمایت 90درصدی بیمه از داروی ایرانی 
پیوند کلیه

هاشمی در مورد کمبود داروی بیماران پیوند 
کلیه )سل سپت( گفت: این دارو تحت لیسانس 
کمپانی بین المللی در ایران تولید می شد، اما 
خط تولید آن دچار مشکل شد و دو سال زمان 

می برد که به خط تولید قبل بازگردد.
 وی ادام��ه داد: البته نیاز مردم ب��ه این دارو 
تأمین ش��ده، اما تفاوتی که خواهد داش��ت در 
حمایتی است که بیمه ها خواهند کرد، به گونه ای 
که از داروی ایرانی 90 درصد و از نوع خارجی 70 

درصد حمایت بیمه ای انجام می شود.

خود انتقادی تند وزیر بهداشت

افزون خواهی برخی پزشکان، مردم را گرفتار کرده است

برش

از شما همکاران می پرس�م،  خداوکیلی مردم در مراجعه به 
مراکزی ک�ه در آن خدمت می کنید، احترام می ش�وند؟ آیا 
حقوق آنها رعایت می شود؟ من در این ۲۲ ماهی که گذشت 
مکرر دیده ام که مردم واقعًا مس�تأصل هس�تند.  بخشی از 

استیصال آنها از سر زیاده خواهی و منفعت طلبی ماست
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