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اخبار کوتاه

خودروهای دودزا در سطح شهر تردد نکنند

ســرهنگ رازقی گفت :شهروندان حتیالمقدور از وسیله نقلیه شخصی استفاده
نکنند و سفرهای خود را با سامانههای حمل و نقل عمومی انجام دهند.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ محمد رازقی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس
راهــور پایتخت اظهار کرد :با توجه به آلودگی هوا ،شــهروندان حتیالمقدور از
وسیله نقلیه شخصی استفاده نکنند و سفرهای خود را با سامانههای حمل و نقل
عمومی انجام دهند.رازقی افزود :کسانی که خودروی آنها فاقد معاینه فنی است،
حتماً برای دریافت معاینه فنی از مراکز مجاز اقدام کنند .وی خاطرنشــان کرد:
همچین کسانی که خودروی آنها دودزا است ،تا زمان رفع نقص آن به هیچ وجه
در سطح شهر تردد نکنند تا باعث تشدید آلودگی هوا نشوند.

اتمام حجت پلیس
نردههای چهارراه ولیعصر برداشته نمیشود

رییس پلیس پایتخت گفت:محدوده چهارراه ولیعصر برای تردد عابران از سطح
تقاطع بازگشایی نمیشــود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار حسین
رحیمی رییس پلیس پایتخت اظهــار کرد :محدوده چهارراه ولیعصر برای تردد
عابران از ســطح تقاطع بازگشایی نمیشــود.وی افزود :این همه هزینه شده تا
ترافیک مدیریت شود ،بنابراین باید برای رفت و آمد معلوالن ،مسئوالن شرایطی
را فراهم کنند که در همان زیر گذر مشکل تردد برایشان حل شود.

توسعه فرهنگ کارداوطلبانه با بهرهمندی از ظرفیت و
توانمندیهای مردمی

 ۱۴آذرماه همگام با سراســر جهان کارداوطلبانه در پایتخت آغاز خواهد شد.به
گزارش روابط عمومی سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری
تهران ،مشــارکت فرایندی مهم در آموزش اســت و هدایت مردم به شرکت در
اتخاذ تصمیمهای گروهی و سهیم شدن در مسئولیتها ،امری ضروری در توسعه
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است .سید نجم الدین محمدی مدیرعامل سازمان
رفاه ،خدمات و مشــارکتهای اجتماعی با اشاره به اهمیت کار داوطلبانه گفت :
یکی از مهمترین ســاز و کارهای وارد کردن مردم در عرصه مشــارکت و حل و
فصل بحرانهای اجتماعی و فرهنگی ،حضور داوطلبانه آنها در انواع فعالیتها و
تبدیل پتانسیل بالقوه آنها به بالفعل است.محمدی خبر داد :هفته کار داوطلبانه
همگام با ســازمان ملل متحد در روز  ۱۴آذر ماه آغاز میشود و براساس ماده ۳
مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در راستای ترویج و نهادینهسازی کارداوطلبانه
و تبدیل شــدن آن به یک فرهنگ عمومی تالش میکند.وی افزود  :شهرداری
تهران موظف است با همکاری سایر دستگاههای اجرایی مرتبط جهت ترویج و
نهادینه سازی فرهنگ کارداوطلبانه و ایجاد بسترهای الزم به منظورتشویق مردم
به مشــارکت در فعالیتهای داوطلبانه در حوزههای مرتبط با مدیریت شــهری
اقدام نماید .بر اساس این مصوبه بهره مندی از ظرفیت کلیه مراکز تحت پوشش
شهرداری تهران از قبیل مراکز فرهنگی ،کارآفرینی  ،فرهنگسراها ،سرای محالت
و مساجد ،به منظور افزایش مشارکت شهروندان ،گروهها  ،سازمانهای مردم نهاد
و توسعه کارداوطلبانه استفاده خواهد شد.

برپایی هفته فرهنگی باعث تعمیق روابط ایران و
الجزایر میشود

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در آیین افتتاحیه هفته فرهنگی
الجزایر که سهشــنبه  ۱۳آذر ماه در فرهنگســرای ملل برگزار شد ،برپایی این
هفته فرهنگی را فرصت مناســبی برای تعمیق روابط ملتهای ایران و الجزایر
و کشــورهای منطقه دانست.به گزارش رســانه خبری سازمان فرهنگی هنری
شــهرداری تهران ،آیین افتتاحیه هفته فرهنگی الجزایر با حضور سعید اوحدی
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،عبدالمنعم الحریز سفیر الجزایر
در ایران ،سیاوش شهریور فرماندار منطقه شمیرانات ،سید محمدحسینهاشمی
معاون فرهنگی ،عباس خامهیار معــاون بینالملل و محمدعلی کیانی مدیرکل
همکاریهای فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمیّ ،
صلح زواوی سفیر فلسطین (شیخالسفرا) و سفیران کشورهایی همچون
قبرس ،بلغارســتان ،مصر ،رومانی و ســنگال ،وابســتههای فرهنگی کشورهای
اســترالیا ،شــیلی ،دانمارک ،موریتانی ،بالروس و فالند و اعضای ســازمانهای
بینالمللی ،روســای انجمنهای دوستی ایران و سایر کشورها و مدیران سازمان
فرهنگی هنری شــهرداری تهران ،سهشــنبه  ۱۳آذر ماه در فرهنگسرای ملل
برگزار شد.

پاکسازی محور ولیعصر (عج) از تجریش تا راهآهن با
مدیران شهری داوطلب

مدیریت شــهری تهران بعنوان داوطلبین کار در پاکسازی نمادین محور خیابان
ولیعصــر (عج) از میدان تجریش تا راه آهن مشــارکت کردند .به گزارش روابط
عمومی شــهرداری منطقه یک مجید نوربخش معاون خدمات شهری و محیط
زیســت شــهرداری منطقه یک با بیان این خبر اظهار داشــت 14 :آذر ماه به
مناســبت روز جهانی داوطلب با شعار خدمات نوین سالمت با مشارکت جامعه
نام گرفته اســت که در راســتای ارتقاء سالمت جامعه شهری ،کسب مهارتهای
ارتباطی و فعالیتهای داوطلبانه در تمامی فرهنگها ساالنه صدها میلیون نفر از
انسانهای داوطلب.مهارتهای خود را برای ساختن جهانی بهتر صرف می کنند.
وی گفت :به همین مناســبت و به منظورارتقاء ســطح فرهنگ عمومی اهمیت
محیط زیست و کاهش تولید پسماند خشــک ،مدیریت شهری تهران اقدام به
پاکسازی محور خیابان ولیعصر (عج) نمود.

دانش آموزان منطقه« ،21پیشگامان طبیعت
و محیط زیست» میشوند

شــهردار منطقه 21از برگزاری مســتمر کارگاههای آموزشــی «طرح تفکیک
پسماند خشک از مبدا» در سطح مدارس ورودی غربی پایتخت با هدف آموزش
و تشــویق هرچه بیشــتر دانش آموزان و همچنین والدین آنها جهت تفکیک و
تحویل پســماندهای قابل بازیافت و اســتفاده مجدد از آنها خبر داد.به گزارش
روابط عمومي شــهرداري منطقه  ،21رحمانی شــهردار این منطقه با اشاره به
اینکه با «تفکیک پسماندهای خشک و اســتفاده مجدد از مواد قابل بازیافت»،
سالمت محیط زیست شــهری تضمین خواهد شد ،گفت :دانش آموزان ،وارثان
و آینده ســازان ایران اسالمی هســتند؛ از این رو با برگزاری مستمر کارگاههای
آموزشی «طرح تفکیک پسماند خشک از مبدا» در سطح مدارس ورودی غربی
پایتخت میتوان آنان را به دوستداران طبیعت و حافظان محیط زیست شهری
تبدیل کرد.

اظهارات خانم بازیگر درباره داروی «نالوکسان» رد شد

سلبریتیها در درمان دخالت نکنند
سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به اظهارنظر مهناز
افشار مبنی بر مصرف داروی نالوکسان برای جلوگیری از
مرگ ناشی از سوءمصرف مواد ،گفت :سراسر این اظهارات
اشــتباه است و داروی نالوکســان دارویی است که حتما
باید با تجویز پزشک تهیه شود.دکتر کیانوش جهانپور در
گفتوگو با ایســنا ،در واکنش به اظهارات مهناز افشــار،
بازیگر سینما درباره معرفی آمپول نالوکسان و بازتاب آن
در فضای مجازی ،گفت :اظهارات این بازیگر صحت ندارد
و کســی غیر از صاحبان حرف پزشکی حق اظهار نظر در
حوزه ســامت و درمان را ندارد .متاســفانه در کشور ما
ظاهرا افراد وقتیکه اشــتغاالت دیگرشان کمتر میشود،
فــورا به اظهــار نظر در حوزه پزشــکی و طــب مبادرت
میکنند که ایــن کار فقط موجب بروز مشــکالت برای
مردم میشود و میتواند پیامدهایی را برای مردم به دنبال
داشــته باشــد.وی تاکید کرد :اوال هیچ آمپول و فرآورده
تزریقی در دنیا نیســت که بدون تجویز پزشــک مصرف
شــود .دوما داروی نالوکســان دارویی است که کامال باید
با تجویز پزشــک تهیه شود و هیچ داروخانهای حق ندارد
بدون نسخه پزشک این دارو را در اختیار قرار دهد .سوما
این دارو ،دارویی است که در اورژانس پیشبیمارستانی،
اورژانس بیمارستانی ،اتاق عمل و ریکاوریهای اتاق عمل
با تجویز پزشک و تحت نظر افراد آموزشدیده و متخصص
و تحت مانیتورینگ اســتفاده میشــود.جهانپور با بیان
اینکه تجویز این دارو حتی بــرای افراد معتاد که به مواد
مخدر اعتیاد دارند میتواند عوارض و پیامدهایی به دنبال
داشته باشد و حتی ممکن است عوارض قلبی دهد ،گفت:
بنابراین باید در شرایط اورژانس ،اتاق عمل یا ریکاوری یا

واریز «وام ضروری»  ۵میلیونی بازنشستگان کشوری به حسابها
مدیــرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی
کشوری اعالم کرد :نوبت سوم وام ضروری بازنشستگان
و وظیفه بگیران در آذرمــاه جاری به مبلغ  ۵میلیون
تومان به حساب حقوقی آنان واریز شد.به گزارش ایسنا،
زهرا زاده غالم اظهار کــرد :با همکاری بانک صادرات
ایران و طبق نوبت بندی اعالم شده ،وام ضروری مرحله
سوم متقاضیان واجد شــرایط به حساب حقوقی آنها
واریز شــده است.زاده غالم با بیان اینکه مرحله چهارم
وام ضروری بازنشســتگان قرار است در دی ماه امسال
پرداخت شود ،یادآور شــد :واجدین شرایط به ترتیب
اولویت «کمترین مجمــوع وام دریافتی» و «کمترین

ســازمان حفاظت محیط زیســت با اشــاره بــه واگذاری
مرجعیت علمی تسهیالت جهانی محیط زیست به سازمان
حفاظت محیط زیســت به انتقادات مطرح شــده نسبت
به تعیین وزارت جهاد کشــاورزی بــه عنوان «مرجع ملی
کنوانسیون تنوع زیستی» واکنش نشان داد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ســازمان حفاظت محیط
زیســت در این مطلب با اشــاره به مصوبــه هیات وزیران
درباره مرجعیت ملی تسهیالت جهانی محیط زیست آمده
اســت« :هیات وزیران  ۱۳آبان ماه ســال جاری واگذاری
مرجعیــت ملی (فوکال پوینت) تســهیالت جهانی محیط
زیســت ( )GEFبه ســازمان حفاظت محیط زیســت را
پس از سه دهه تصدی آن توســط وزارت امور خارجه به
تصویب رســاند .این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که
اختیارات سازمانی که باید سیاستگذار امور محیط زیست
و پاســدار صیانت از آن باشــد ،متأســفانه به دلیل عدم
شناخت از گذشــتههای دور در دستگاه دیگری قرار داده
شد .تسهیالت جهانی محیط زیست همانگونه که از عنوان
آن معلوم است پشتوانه بینالمللی و البته ارزشمندی است
که منابع آن توســط کشــورهای عضو سازمان ملل متحد
تامین میشود.
از ســویی بر اساس بررســیهای انجام شــده و با وجود
تالشهای مســئوالن قبلــی این مرجعیــت ،برخورداری
رئیس ســازمان نظام پزشکی گفت:تعرفه خدمات درمانی
عاالنه نیست و این موضوع میتواند مشکالتی را در حوزه
درمــان به بــار آورد .دکتر ایرج فاضل دیروز در حاشــیه
مراســم چهاردهمین کنگره بین المللی جراحیهای کم
تهاجمــی و درون بین ایران در جمــع خبرنگاران گفت:
سال گذشــته دســتمزدها  18درصد اضافه شد؛ اما پنج
درصــد تعرفههای این حوزه افزایش یافت.وی با طرح این
پرسش که بیمارستانهای خصوصی چطور با این هزینهها
باید اداره شــوند ،افزود :بیمارستانهای خصوصی در حال
فرسوده شدن هستند؛ فقط اداره امورات روزانه آنها نیست
بلکه برای ارایه خدمات بهتر باید تجهیزات و دستگاههای
پیشــرفته خریداری کنند.رئیس ســازمان نظام پزشکی
بیان داشــت :بیمارســتانهای خصوصی عــاوه بر تهیه
تجهیزات پیشرفته ،نیاز به تعمیر دستگاهها هم دارند تا از
کارافتادگی آنها جلوگیری شود.فاضل اظهار داشت :یکی
از عوارض تعرفه ناعادالنه ،پدیده ناشایست زیرمیزی است
که بین پزشکاران و بیماران به وجود میآید.پیشنهاد شد

نایب رئیس انجمن داروســازان ایران به موج ایجاد شده

تامین سالمت غذایی شهروندان اولویت سازمان مدیریت میادین است
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار با تاکید
بر اولویتهای  3گانه این سازمان شامل «قیمت مناسب»،
«کیفیت مطلوب» و «تکریم شهروندان» گفت :گسترش
غرفههای عرضه محصــوالت ارگانیک ،گامی رو به جلو
در جهت احترام به مشــتری و جلب رضایت شهروندان
است.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین
شــهرداری تهران؛ سید سعید راد با اشاره به لزوم توجه
به گسترش فرهنگ تغذیه سالم در بین شهروندان افزود:
وقتی از کیفیت مطلوب سخن میگوییم ،یعنی محصولی
که به دست شهروندان می دهیم از لحاظ بهداشتی نیز
سالم باشــد که این موضوع از طریق گسترش فرهنگ

مصرف محصوالت ارگانیک امکان پذیر است.وی به وجود
غرفههای عرضــه محصوالت ارگانیک در برخی میادین
میوه و تره بار اشاره کرد و گفت :رویکرد سازمان مدیریت
میادین ،افزایش این غرفهها در تمامی میادین و بازارهای
میوه و تره بار اســت که دسترسی به محصوالت سالم را
برای شــهروندان فراهم میکند .راد با تاکید بر حمایت
از تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک توســط سازمان
مدیریــت میادین اظهــار کرد :کاری که این ســازمان
میکند ،حمایت همزمــان از تولیدکنندگان و مصرف
کنندگان است که در این حوزه امیدواریم تولیدکنندگان
بتوانند نیازهای داخلی را تامین کنند.

ایران از تسهیالت یاد شــده ،در کمترین میزان خود و از
کشورهای سوریه و عراق نیز کمتر است».
سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد« :هیات وزیران
با تصمیم منطقی ،آزمون مهمی را پیش روی این سازمان
قرار داده است .روشن است در حال حاضر شرایط اقتصادی
و بین المللی ویژه ناشــی از تحریمهای بیســابقه و یک
طرفــه آمریکا حتی مجامع علمی و بین المللی را نیز وادار
کرده اســت تا علی رغم میل باطنــی حمایتهای قانونی
و تکلیفــی خود را از فعالیتها و پروژههای بشردوســتانه
و محیط زیســتی متوقف یا کمرنگ کننــد ،بدون تردید
شایستگیهای مورد انتظار از همکاران این سازمان بالنده
در اســتفاده از این دســتاورد ،موجب تحوالت بیشــتری
خواهد شــد که به تدریج روند احیای محیط زیست کشور
را به همراه خواهد داشت».
در ادامه این مطلب با انتقــاد از موضع برخی منتقدان و
وبالگنویسان نسبت به تصمیم هیات وزیران برای تعیین
وزارت جهاد کشــاورزی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون
تنوع زیستی آورده است « :هیات وزیران در همان جلسه،
وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان «مرجع ملی کنوانسیون
تنوع زیســتی» و تمامی پروتکلهای مرتبط تعیین کرد.
متاســفانه برخی مدیران سابق ســازمان حفاظت محیط
زیســت که در حال حاضر در سازمان حضور ندارند ،بدون

اشــاره به برکات انتقال مرجعیت ملی تســهیالت جهانی
محیط زیست ،مدعی شدهاند که «سازمان حفاظت محیط
زیســت مرجعیت ملی تنوع زیســتی را بعد از دو دهه به
وزارت جهاد کشاورزی بخشید».
در بخش دیگری از این گزارش ســازمان حفاظت محیط
زیســت با به ارایه توضیحاتی دربــاره مرجعیت ملی تنوع
زیستی پرداخته و آورده است« :مرجعیت ملی تنوع زیستی
( )CBD Focal Pointهرگز در اختیار سازمان حفاظت
محیط زیســت قرار نداشــته اســت .طی دو دهه گذشته
وزارت امــور خارجه بدون اخذ هر گونــه مصوبه قانونی یا
مصوبه هیات محترم وزیران ،مدیران و کارشناســان خود
را به عنوان مرجع ملی (فوکال پوینت) معرفی کرده بود.
بر اســاس ماده  ۱۱قانون ایمنی زیســتی ،مصوب ۱۳۸۸
مجلس شورای اسالمی ،مرجعیت ملی یکی از پروتکلهای
ذیل کنوانسیون تنوع زیستی (پروتکل کارتاهنا) ،به وزارت
جهاد کشاورزی واگذار شده است.
«پروتکل ناگویا» ذیل کنوانسیون تنوع زیستی ،مربوط به
دسترســی و تسهیم منافع گونههای غذا و کشاورزی است
کــه مذاکرات مرتبط را نیز طی ســالیان متمادی به طور
عمده همکاران بخش کشاورزی انجام دادهاند.
وزارت جهاد کشــاورزی برخالف ادعای مطرح شده تنها
بهرهبردار تنوع زیســتی نیست بلکه حفظ و صیانت بخش

رئیس سازمان نظام پزشکی:

تعرفه خدمات درمانی عادالنه نیست
تعرفــه خدمات درمانی ایران را نه بــا آمریکا بلکه با فقیر
ترین کشــورهای مانند بنگالدش ،عراق و سوریه مقایسه
کرده و معدل تعرفه آنها را در کشــور اجرا شود.وی اظهار
داشت :در شــورای عالی بیمه که تعرفههای این حوزه را
تعیین میکند ،اغلب آنها نماینده بیمهها هستند و تعداد
محدودی نماینده جامعه پزشــکی است و به همین خاطر
تعرفهها عادالنه نیست.
همچنین دکتر محمد طالب پور دبیرعلمی چهاردهمین
کنگره بینالمللــی جراحیهای کم تهاجمی و درون بین
ایران در این مراســم گفت:درحــال حاضر حدود نیمی از
اعمال جراحی پایه مانند کیسه صفرا ،آپاندیس و فتق در
کشور به صورت الپاراســکوپی انجام میشود .وی افزود:
استفاده از روش الپاراسکوپی در اعمال جراحی پیشرفته

کمتر از  10درصد اســت.وی با اشــاره به اینکه نزدیک
به  15ســال است که طلسم اســتفاده از الپاراسکوپی در
ایران شکســته شده اســت ،گفت :نزدیک به  25سال از
انجام اعمال الپاراســکوپی در ایران میگذارد که در 10
ســال اول به کندی مورد پذیرش قــرار میگرفت و علت
اصلی گسترش آن در ایران رضایت مردم از اینگونه اعمال
جراحــی و کاهش عفونتها و دردها اســت .طالب پور با
اشــاره به اینکه حدود  85درصــد عمل جراحی معده در
ژاپن به روش الپاراســکوپی انجام میشود ،گفت :افزایش
اعمال جراحی با اطالع رســانی بیشتر و تربیت فلوشیپ
این حوزه ،دست یافتنی است.وی اظهار داشت که در حال
حاضر پنج دانشــگاه علوم پزشــکی تهران ،ایران ،شیراز،
اصفهان و مشــهد در حال تربیت نیروهای فوق تخصص

عمدهای از پوشــش گیاهی عرصههایی که تنوع زیســتی
را در دل خــود جا دادهاند (جنگلهــا ،مراتع و بیابانها)
مطابــق قانون ،بر عهده وزارت جهاد کشــاورزی ،از جمله
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری است .در کشورهایی
که مرجعیت ملی تنوع زیســتی بر عهده سازمان یا وزارت
محیط زیست قرار دارد ،جنگلها ،مراتع و شیالت نیز جزو
محیط زیست هســتند .در ایران ،سازمان حفاظت محیط
زیست سیاستگذار ،ناظر و راهبر تنوع زیستی است.
هیات محترم وزیران با درک صحیح موضوع و پیگیریهای
ســازمان حفاظت محیط زیست ،مقرر و تأکید کرده است
که مرجعیت ملی موضوعات اختصاصی ذیل کنوانســیون
(مانند زیســتگاههای طبیعی و تنوع زیســتی دریایی) بر
عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته باشد».
در پایان این مطلب تاکید شده است «:واگذاری مرجعیت
ملی تنوع زیســتی از یک دستگاه بدون ارتباط مأموریتی
(وزارت امور خارجه) به یک دســتگاه هماندیش و همکار
مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست ،گامی رو به جلو
ارزیابی میشود .نکته مهم این که به هر حال مرجعیت تنوع
زیستی مانع از اعمال مدیریت ،سیاستگذاری و نظارت این
ســازمان نخواهد بود و ســازمان حفاظت محیط زیست با
اختیاراتی بیش از گذشته به انجام وظایف حاکمیتی خود
اهتمام خواهد ورزید».
الپاراســکوپی پیشرفته هســتند.طالب پور ادامه داد :در
حال حاضر این تعداد دانشــگاه علوم پزشکی در سال بین
 15تا  20نفر پذیــرش دارند.وی به کمبود نیروهای فوق
تخصص الپاراســکوپی پیشرفته اشاره کرد و گفت :ساالنه
به بیش از  100فلوشیپ الپاراسکوپی در کشور نیاز داریم
که فقط بین  15تا  20نفر ساالنه پذیرش داریم.همچنین
دکتر فرامز پاکروان متخصص افتادگی ارگانهای لگن از
آلمان در حاشــیه این مراسم گفت :در بین افراد  50سال
در دنیــا از هر چهــار نفر یک نفر بــه پولیپ روده بزرگ
مبتال اســت.وی افزود:در بین افراد  60سال از هر سه نفر
یک نفر دچار این عارضه میشود که رقم باالیی است.این
متخصــص ایرانی که مقیم آلمان اســت ،مهمترین روش
تشخیص پولیپ روده را کولونوسکوپی اعالم کرد و گفت:
با تشــخیص به موقع میتوان از تبدیل شــدن پولیپ به
ســرطان جلوگیری کرد.وی به افزایش ســرطان روده در
جوانان اشاره کرد و گفت :سرطان روده در جوانان افزایش
یافته که علت آن هنوز معلوم نیست.

با حضور  500پزشک از  21کشور جهان آغاز به کار کرد

دومین کنگره پزشکان قلب ایران و اروپا

کارآفرینان خالق را دریابید!
کارآفرینی یک فرآیند ارزشافزوده نوـ مادی یا معنویـ اســت که به گونهای
خودجوش انجام میگیرد که خالی از ریســک نیســت و الزمهاش چاشــنی
شهامت است .از قرن  16تاکنون جستارهای اقتصادی بسیاری درباره چیستی
و فلســفه کارآفرینی وجود دارد .برای مثال گفته شده که کارآفرینی تخریب
خالق اســت ،چیزی ویران میشــود تا چیز نویی از خرابه سر برآورد .ویژگی
نخســت کارآفرینی ،همانا پرداختن به کارهای نو یــا خلق روشهای جدید
در امور جاری جامعه اســت .کارآفرین را هم کسی میدانند که فعالیتی را با
سرمایه اقتصادی خودش آغاز میکند ،ارزشهای کهنه را تغییر میدهد و در
محیط اطراف خود دگرگونی پدید میآورد و امور را به سوی بهترشدن میبرد
و الگویی برای دیگران میشود.
به هــر حال هر كاري هــدف و عالقه و خالقيت و پشــتكار ميخواهد تا به
سرانجام برســد و چند جویای کار نیز بکار گرفته شوند و ارزش افزوده ایجاد
کنند و بهاصطالح كارآفريني انجام گیرد.
بــه عنوان نمونه در ایــن تنگنای اقتصادی ،یک کارآفرین با ســرمایهگذاری
شــخصی خود ،یک کارگاه تولیدی باز کرده اســت و  7تن خانم بیکار را بکار
گرفته و موفق شده است دستســازهای کارگاه خودشان را در فروشگاههای
الکترونیکی ارایه کنند.
تهیمنه امینی ،کارآفرین میگوید :هنرمندان ما تاکنون توانستهاند تاجعروس
و زيورآالت نقره و طال تولید کنند و همچنین گردنبند هفت چاكرا بســازند
که تونیک گردش خون ،و تيروئيد کمکار و اعصاب است؛ یا سرويس آماتيس
و كوارتز كه به درمان ديابت ،كمخوني و استرس کمک میکند.

حقوق دریافتی» نوبت بندی شــده و با توجه به سقف
اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل به صورت ماهیانه
وام ضروری آنــان پرداخت میشــود.وی اظهار کرد:
امســال برای پرداخت وام ضروری به  ۴۰۰هزار نفر از
بازنشستگان کشوری مبلغ  ۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبار
تخصیص داده شده اســت.به گزارش اداره کل روابط
عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری،
زاده غالم تصریح کرد :بازنشستگان کشوری می توانند
نتایج وام ضروری بازنشســتگان و وظیفه بگیران سال
 ۹۷شامل واجد شرایط بودن و همچنین نوبت پرداخت
وام را در سایت  cspf.irمشاهده کنند.

هشدار انجمن داروسازان درباره آمپول تبلیغی «مهناز
افشار» برای معتادان

واکنش محیط زیست به انتقادات درباره تغییر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی

نگاه

علياكبرفرقاني

آیســییو تحت نظر پزشک و با مانیتورینگ تزریق شود
و به هیچوجه تزریق خودســرانه و خودتجویزی آن توسط
افراد غیرپزشک نمیتواند برای بیمار مفید باشد.وی افزود:
بایــد توجه کرد که اظهار نظر در این موارد نوعی خالف و
اخالل در امر درمــان و دخالت افراد غیرمتخصص در امر
درمان محسوب میشــود .اظهارات این بازیگر هم شائبه
دخالت در امر درمــان را دارد .ما توصیه میکنیم افراد و
ســلبریتیها و افرادیکه ممکن است در حوزه خودشان به
شهرتی دســت پیدا کرده باشند ،در مسائلی که ربطی به
آنها ندارد ،دخالت نکنند ،به حرفه خودشان مشغول باشند

و امــر دارو و درمان را به اهل فن آن بسپارند.ســخنگوی
ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه کامــا این اظهارات را
تکذیــب میکنیم ،گفت :این اظهارات اشــتباه اســت و
دخالت در امر درمان محســوب میشود .این خانم بازیگر
هیچ تخصصی در این زمینه ندارند و سراسر اظهاراتشان
اشــتباه اســت که میتواند منجر به سرگردانی و عوارض
ناگوار برای مردم شود.

در فضای مجازی و معرفی یک آمپول توسط مهناز افشار
جهت جلوگیری از مرگ ناشی از سوء مصرف مواد واکنش
نشان داد.دکتر ســید علی فاطمی  -داروساز و متخصص
فارماکولوژی در گفتوگو با ایســنا ،در این باره گفت :نوع
تزریقی «نالوکســان» ،یک داروی ضد مسمومیت با مواد
مخدر اســت که از آن برای تشخیص اعتیاد هم میتوان
اســتفاده کرد .واقعیت این اســت که تجویز صحیح و به
موقع ایــن دارو میتواند جان یک فرد مســموم به مواد
مخدر همخانواده تریاک نظیر مورفین ،متادون ،هروئین و
فنتانیل را که قادر به تنفس نیست و در آستانه مرگ قرار
گرفته را نجات دهد.وی افزود :اما باید توجه داشته باشیم
که تزریق خودســرانه نالوکسان ،میتواند بسیار خطرناک
باشد و عوارض متعددی به دنبال داشته باشد .ضمن اینکه
این دارو تاثیری در رفع مسمومیت با داروهای خواب آور
مانند کلونازپام و مواد محرک مانند کوکائین ،اکســتازی،
شیشه و  ...ندارد و متاسفانه شاهد شیوع چنین حرفهای
بیپایــهای در میــان مردم از ســوی برخــی چهرههای
غیرعلمی هســتیم.فاطمی گفت :آمپول نالوکسان معموال
در داروخانههای بیمارســتانی و برای بخش مســمومین
در دسترس اســت و توزیع عمومی در داروخانهها ندارد.
نایب رییس انجمن داروسازان ایران گفت :نالوکسان جزء
داروهای بدون نســخه یا  OTCنیست که مردم بتوانند
آن را راحت از داروخانهها تهیه کنند ،بلکه حتما به تجویز
پزشــک نیاز دارد و باید تزریق آن زیر نظر پزشک انجام
شــود؛ چون استفاده از این دارو میتواند باعث بروز عالیم
ســندرم شــدید قطع مصرف مواد مخدر و تشنج در فرد
معتاد شود.

دومین کنگره بینالمللی پزشــکان قلب ایــران و اروپا با
حضور  500فوق تخصــص ،متخصص و جراح قلب از 21
کشــور جهان به همت آستان قدس رضوی در بیمارستان
رضوی مشهد از روز گذشته آغاز به کار کرد و تا  17آذرماه
ادامه دارد.
 300ســخنرانی با موضوعات جدیــد در این گردهمایی
علمی انجام میشــود که  200ســخنرانی توسط اساتید
خارجی و  100سخنرانی توســط پزشکان داخلی در 50
بخش برگزار خواهد شد.
در این کنگره که با نــگاه ویژهای در حوزه آموزش برگزار
میشــود ،بیش از  ۲۰مــورد عمــل  live caseو live
 inboxدر طــی دو کنگــره Iran CTO Meeting
 2018و 2018 CASPIAN Meetingدر بیمارستان
فوق تخصصی رضوی انجام میپذیرد.
در نشســتهای دومین کنگره علمی پزشکان قلب ایران
و اروپا بیمارســتان رضوی از تعداد زیادی از بیمارانی که
بــه طور معمول از طریق کاتتریســم و آنژیوگرافی درمان
میشوند ،حین عمل جراحی تصویربرداری شده و بصورت
زنــده بر روی صفحه نمایش به شــرکت کننــدگان ارائه
میشود.
همچنین تعدادی از جراحیهای ویژه که در بیمارســتان
قلــب شــهید رجایی تهران ،بیمارســتان کوثر شــیراز و

بیمارســتان کینگ فیصل عربســتان پیشتــر انجام و از
آنها فیلمبرداری شــده اســت ،در طول این کنگرهها برای
شرکتکنندگان نمایش داده میشود.
در قالــب کنگره بینالمللــی CASPIAN Meeting
 2018کارگاه عملی دو روزه در خصوص بیماریهای قلب
جنین برگزار میشــود که سه مدرس برجسته« ،پروفسور
ُگرلین شــارلند» از انگلســتان« ،پروفسور جوانا دنگل» از
لهســتان و «دکتر ابراهیمی» از آمریکا در آن به تدریس
مباحث بیماریهای قلب جنین میپردازند.
در حاشــیه کنگره بینالمللــی Iran CTO Meeting
 2018سمپوزیوم نارســایی قلبی (Mashhad Heart
 ،)Failure Chapterدر بیمارســتان فــوق تخصصــی
رضوی در مشهد در حال برگزاری است.
«سرطانشناســی و قلب»« ،عفونتهــای ماهیچه قلب و
بیماریهای ماهیچه قلب»« ،افزایش فشار شریان ریوی»،
«نوآوریهای درمانی در نارســایی قلب» و «نوآوریها در
پیوند قلب» ،عناوین نشســتهای این سمپوزیوم به شمار
میرود.
از دیگر موضوعاتی که در این ســمپوزیوم مطرح میشود،
میتوان بــه داروهای جدید برای درمــان قلب ،چگونگی
کنترل بیماران مبتال به نارســایی قلبــی ،چگونگی آماده
کردن بیمــاران مبتال به نارســایی قلبی بــرای اقدامات

جراحی غیرقلبی ،کمخونی در بیماران مبتال به نارســایی
قلبی ،فهرســتی برای پیوند قلب و عــوارض جانبی پیوند
قلب اشاره کرد.
الزم به ذکر است حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم
رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در مراسم افتتاحیه این
کنگره با اشاره به مســئله دارو و توجه به درمان خصوصاً
برای اقشار کم درآمد جامعه ،این فعالیت را از اولویتهای
کاری آســتان قدس رضــوی و فعالیتهــای اجتماعی و
اقتصــادی در دوره جدید عنوان کرد که با توجه به تعیین
این اولویت طی مدت زمانــی کوتاه ظرفیت تولید داروی
آستان قدس رضوی به دو برابر افزایش یافته است.
وی افزود :درمانگاههایی را در شهرســتانهای مختلف در
دست تأســیس داریم و بنیاد سالمت رضوی در خراسان
بزرگ به دنبال کمک به مجمعهای خیرین و مراکزی است
که مشکالتی در این زمینه دارند.
روفســور کازیرو آشــیدا رئیس بخش مرکز قلب و عروق
بیمارستان یوری سایایوکوهاما ژاپن هم  ،برگزاری کنگره
قلب بیمارســتان رضوی را حرکتی بزرگ دانست و عنوان
کرد :از میزان اســتقبال متخصصان از این کنگره بســیار
شگفت زده شدم .کار بزرگی صورت گرفته و شکل گیری
این گردهمایی علمی بدون شک نقش پررنگی در افزایش
دانش و تخصص پزشکان خواهد داشت.

همچنیــن دکتر «ادم کردنر» متخصص قلب از دانشــگاه
آلمان نیز در حاشیه این کنگره گفت :دیابت و چاقی عامل
مهمی در پیشرفت عارضههای قلبی در سنین پایین است.
وی افزود :متأســفانه عارضههای قلبی در ســنین پایین
افزایش چشمگیری یافته به گونهای که وجود این دو عامل
در کنار هم میزان بیماریهای قلبی را در نســل جوان باال
برده است.
دکتــر فریدون نوحی رئیس انجمن قلب و عروق ایران نیز
در ایــن کنگره عنوان کرد :اســتادان و متخصصان ایرانی
عالوه بر استفاده از تجربیات چهرههای برجسته علمی بین
المللی در این کنگره ،میتوانند توانمندیهای کشور را نیز
در این عرصه به پزشکان خارجی نشان دهند.
وی برگزاری ایــن قبیل کنگرهها را اقدام بســیار مؤثر و
مفیدی برای پزشــکان حوزه قلب و عروق کشــور و ارائه
خدمــات بهتر به بیمــاران نیازمند دانســت ،اظهار کرد:
همچنین برپایی کنگرهها ،نشســتها و کنفرانسهایی که
موجب ارتقای علمی جامعه پزشــکی کشــور و در نتیجه
بهبود کیفیــت خدمات برای بیماران میشــود ،بســیار
ارزشمند است.
رئیــس انجمــن قلب و عــروق ایران گفــت :کنگر ه قلب
بیمارســتان رضوی از جمله این کنگرههاست که استمرار
آن در سالهای آینده میتواند بسیار موفقیتآمیز باشد.

