
حسین سروقامت

چند سال پيش صاحبان يك ش�ركت مواد غذايي در اروپا دريافتند كه بخشي از 
محصوالت آنان بدون دليل به شركت مرجوع مي شوند!

آنان از مواد اوليه سالم استفاده مي كردند، قيمت كاالهايشان گران نبود، از سيستم 
توزيع مناس�بي بهره برده و از تبليغ�ات هدفمندي برخوردار بودن�د. . . پس چرا 

كاالهايشان مرجوع مي شد؟
فكر كردند نظرسنجي گسترده اي از مشتريان خود به عمل آورده، علت استقبال 

كم مردم را از اين طريق جويا شوند. 
آنان پس از دستيابي به نظرات مشتريان، در اقدامي عجيب نتايج نظر سنجي را به 
طور شفاف و دقيق روي س�ايت خود در معرض ديد همگان قرار دادند. همين كار 
باعث شد مشتريان بار ديگر به اين شركت اعتماد نموده، اعتبار از دست رفته به 

مرور برگردد. 
دوستان! من مي دانستم نظرسنجي ها راهنما و كارگشايند،  اما فكر نمي كردم دقت 

و شفافيت تا اين اندازه در پيشبرد كار مؤثر باشند! 
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ش�عله ور ش�دن بيماري ب�ا چرخ�ش ويروس 
جهش يافت�ه انگليس�ي در كل كش�ور وزي�ر 
بهداشت را نگران كرده است. قدرت سرايت اين 
ويروس حدود ۱۰ تا ۱۲ برابر ويروس قبلي است، 
 ICU مدتي كه بيم�ار را به بيمارس�تان و بخش
مي كشاند به جاي ۷ تا ۱۰ روز، ۷۲ ساعت است و 
بيشتر هم جوان ترها را گرفتار مي كند. وضعيت 
خوزس�تان بحراني اس�ت. موارد ابتال به كرونا 
در اين اس�تان ۷۴ درصد، موارد بستري حدود 
۹۰ درصد و م�وارد مرگ نيز ح�دود ۴۵ درصد 
در مقايس�ه با هفته قبل افزايش داشته اس�ت. 
حاال بنا شده براي كنترل ويروس در اين استان، 
پالك بومي اس�تان خوزس�تان حق خ�روج از 
استان را نداشته و پالك غيربومي هم نمي تواند 
وارد آنجا ش�ود. بنا به اعالم پليس راه، سفر به 
سه استان ش�مالي گيالن، مازندران و گلستان 
و همچنين س�فر به شهرهاي مش�هد، شيراز، 
اصفهان، بوش�هر، بندرعباس، كيش و قشم تا 
اطالع ثانوي ممنوع است. آن طور كه سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا خبر مي دهد با توجه به 
احتمال وقوع پيك بع�دي بيماري در فروردين 
ماه، سفرها مي تواند پيك را بسيار شعله ور كند. 
س�فرهاي نوروزي هم احتماالً منتفي است. در 
حال حاضر تعداد ش�هرهاي آبي روز به روز در 
حال كاهش است. رئيسي از مردم خواست فعاًل 
براي رزرو بليت هواپيما و قطار براي نوروز ۱۴۰۰ 
اقدام نكنند، چون تا زماني كه واكسيناس�يون 
كافي انجام نش�ود، هر لحظه منتظر يك تغيير 
رفتار و جهش عجيب از سوي ويروس هستيم . 
طي 24 ساعت منتهي به روز جمعه ۸ اسفند و بر 
اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۸هزارو۱۰۳ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي 
شد كه ۵۹2 نفر از آنها بستري ش��دند. در همين 
زمان، ۶۹ بيم��ار كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت 

دادند و مجموع جانباختگان اي��ن بيماري به ۵۹ 
هزار و ۸۹۹ نفر رسيد. 

در حال حاضر ۱۱ شهرستان قرمز، ۳۱ شهرستان 
نارنجي، 2۵2 شهرس��تان زرد و ۱۵4 شهرس��تان 
آبي هستند. شهرهاي آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، 
خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، 
شوشتر، كارون و هويزه در وضعيت قرمز قرار دارند. 
  آغاز واكسيناس�يون حدود ۲۰ هزار نفر از 

سالمندان و معلوالن پرخطر
از روز گذشته واكسيناسيون حدود 2۰ هزار نفر از 

سالمندان و معلوالن پرخطر آغاز شد. 
س��عيد نمكي، وزي��ر بهداش��ت حاش��يه آغ��از 
واكسيناسيون سالمندان مقيم آسايشگاه ها گفت: 
» فاز دوم واكسيناسيون عمومي در كشور آغاز شد. 
در اين فاز عالوه بر همكاران ما در نظام سالمت در 
بخش هاي ICU و گروه هاي پرخطر بيمارستان ها 
و مراكز بهداش��تي درماني، واكسيناس��يون گروه 
سالمندان به عنوان گروه آسيب پذير شروع شد. در 
اين فاز حدود 2۰ هزار نفر از سالمندان و معلوالن 
پرخطر واكسينه مي شوند؛ همچنين بر اساس سند 
ملي واكسيناسيون كوويد۱۹ كه در ستاد ملي مقابله 
با كرونا مصوب شده، واكسيناسيون ساير گروه ها 
بر حس��ب گروه بندي و با اولويت كادر بهداشتي و 
درماني، گروه هاي آس��يب پذير مانند سالمندان، 
بيماران خ��اص، جانبازان ش��يميايي و گروه هاي 
پرخطري ك��ه در معرض آلودگي هس��تند، انجام 
مي ش��ود.« وزي��ر بهداش��ت ادام��ه داد:» پس از 
واكسيناس��يون گروه هاي هدف، جمعيت عادي 
واكسينه مي شوند. برآورد ما اين است كه تا پايان 
شهريورماه سال ۱4۰۰ بتوانيم اكثر گروه هاي هدف 

را واكسينه كنيم.«
نمكي يادآور شد:»نگراني ما شعله هاي بيماري در 
اثر ويروس سركش جهش يافته است. امروز گرفتار 
نوعي ويروس جهش يافته شده ايم و اين ويروس در 

كل كشور در حال چرخش اس��ت. قدرت سرايت 
اين ويروس ح��دود ۱۰ تا ۱2 براب��ر ويروس قبلي 
 ICU است، مدتي كه بيمار را به بيمارستان و بخش
مي كشاند به جاي ۷ تا ۱۰ روز، ۷2 ساعت است و 
به شدت هم بيمار را به سمت مرگ و مير مي برد و 

بيشتر هم جوان ترها را گرفتار مي كند.«
  كروناي انگليس�ي 3۰ درصد كش�نده تر 

است 
عليرضا رئيسي، س��خنگوي س��تاد ملي مقابله با 
كرونا هم ب��ا تأكيد بر اينكه ويروس انگليس��ي در 
سطح كشور در حال گردش است، ميزان تهاجمي 
بودن اين ويروس را اينگونه توصيف كرد:»اگر يك 
فرد مبتال ب��ه گونه قبلي كرونا ) وي��روس ووهان( 
مي توانس��ت بيماري خود را در بين ۱۰ نفر به سه 
نفر انتقال دهد، در ص��ورت ابتال به ويروس جديد 
مي تواند هش��ت نفر را بيمار كند.« به گفته وي بر 
اس��اس مطالعات صورت گرفته در جهان، بين ۷۰ 

تا ۹۰ درصد قدرت سرايت ويروس انگليسي بيشتر 
است و حدود ۳۰ درصد قدرت كشندگي آن نسبت 

به نوع پيشين باالتر است. 
رئيسي خاطر نش��ان كرد:»  به ش��دت نگران نوع 
جهش يافته ويروس هس��تيم ك��ه خدايي  نكرده 
وضعيت بيماري را ش��عله ور كند و به سوش غالب 

بيماري در كشور بدل شود. 
  وضعيت بحراني خوزستان

س��يد محمد علوي، معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشكي جندي شاپور اهواز نيز با بيان اينكه موارد 
ابتال به ويروس كرونا در اس��تان خوزس��تان، ۷4 
درصد نسبت به هفته گذشته افزايش داشته است، 
گفت:» موارد بستري نيز حدود ۹۰ درصد و موارد 
مرگ نيز حدود 4۵ درصد در مقايسه با هفته قبل 

افزايش داشته اند. «
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا تأكيد كرد:» مدام 
نگوييم س��هل انگاري مردم، بايد بر ساده انگاري و 

سهل انگاري مسئوالن هم تأكيد كنيم كه تأكيد بر 
آن بسيار مهم است. ساده انگاري مسئوالن محلي و 
ملي مي تواند القا كننده عدم رعايت پروتكل ها باشد. 
همين روند پيش رود، موج چهارم در فروردين رخ 

مي دهد.«
  ممنوعيت س�فر به ۷ مقصد گردش�گري 

استان هاي شمالي و خوزستان 
رئيس��ي در بخش ديگري از صحبت هايش درباره 
س��فرهاي نوروزي و تمهيدات پيش بيني شده در 
اين باره گفت: » با عنايت به احتمال وقوع پيك بعدي 
بيماري در فروردين ماه، س��فرها مي تواند پيك را 
بسيار شعله ور كند. با توجه به شرايط فعلي بيماري 
و افت پروتكل هاي بهداشتي به نظر من سفرهاي 
نوروز تقريباً منتفي است. متأسفانه تعداد شهرهاي 

آبي روزبه روز در حال كاهش است.«
وي از مردم خواست فعاًل براي رزرو بليت هواپيما و 
قطار براي نوروز ۱4۰۰ اقدام نكنند؛ چون تا زماني 
كه واكسيناسيون كافي انجام نشود، هر لحظه منتظر 
يك تغيير رفتار و جهش عجيب از س��وي ويروس 
هستيم . البته مهم تر از رفتار ويروس، تغيير رفتار 
ما مهم است . سردار سيد تيمور حسيني جانشين 
پليس راهور ناجا هم از محدوديت س��فر به استان 
خوزستان و خروج از آن خبر داد و افزود:»سفر به سه 
استان شمالي گيالن، مازندران و گلستان نيز ممنوع 
است. امكان سفر به اين استان ها با توجه به وضعيت 

كرونا و تصميمات اتخاذ شده است.«
به گفته جانشين رئيس پليس راهور ناجا همچنين 
محدوديت سفر به هفت ش��هر مقصد گردشگري 
نيز تصويب شده و سفر به شهرهاي مشهد، شيراز، 
اصفهان، بوشهر، بندرعباس، كيش و قشم نيز ممنوع 
است.  حسيني درباره زمان اجراي اين محدوديت ها 
نيز اظهاركرد:»اين محدوديت ه��ا تا اطالع ثانوي 
ادامه خواهد داشت و تاكنون زماني براي پايان آن 

اعالم نشده است.«

رئيس دانش�گاه صنعتي اميركبي�ر گف�ت: ابررايانه ايراني 
»س�يمرغ« ارديبهش�ت ۱۴۰۰ ب�ه بهره برداري مي رس�د. 
سيد احمد معتمدي در خصوص ساخت ابررايانه سيمرغ گفت: از 
آنجا كه داشتن ابررايانه جزو شاخص هاي قدرت نرم در كشورها 
محسوب مي شود، ابررايانه سيمرغ در ايران مراحل ساخت خود 
را پشت س��ر مي گذارد.  وي با اش��اره به اينكه دانشگاه صنعتي 
اميركبير با سرمايه گذاري و نظارت پژوهشگاه ارتباطات و فناوري 
اطالعات در اين پروژه همكاري دارند، افزود: دانشگاه اميركبير 

پيش از اين بزرگ ترين ابررايانه كشور را در سال ۹۰ به سفارش 
معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور ساخته بود كه تا به امروز 
هم در حال خدمات رساني است و در ادامه آن، ساخت ابررايانه 
سيمرغ در دستور كار اين دانشگاه قرار گرفت.  رئيس دانشگاه 
صنعتي اميركبير تصريح كرد: هدف از ساخت اين ابررايانه اين 
است كه زيرساخت هاي الزم را براي ارائه خدمات در حوزه علوم 
و مهندسي فناوري فراهم كند؛ همچنين اين ابررايانه در صنعت 
انيميشن و بازي هاي رايانه اي نيز كاربرد دارد.  معتمدي افزود: با 

ساخت اين ابررايانه زيرساخت هاي الزم براي پردازش در حوزه 
هوش مصنوعي به وجود خواهد آمد و اين پروژه در مسائلي مانند 
كالن داده ها و اينترنت اشيا كاربردهاي خوبي دارد.  وي با اعالم 
اينكه اين ابررايانه ارديبهش��ت ماه س��ال آينده به بهره برداري 
مي رس��د، بيان كرد: تجهيزات و قطعات اين ابررايانه، خارجي 
هستند كه در دنيا توسط يكي، دو ش��ركت ساخته مي شود، اما 
ارزش اين پروژه به قطعات آن نيست بلكه به طراحي سيستمي 
آن است كه محققان و پژوهشگران دانشگاه اميركبير موفق به 

دستيابي آن شده اند. حدود 2۰ نفر از دانش آموختگان دانشگاه، 
هيئت علمي، متخصصان و دانشجويان در اين پروژه مشاركت 
مي كنند.  به گزارش مهر، معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمي 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات پيش از اين گفته بود؛ ارتقا 
جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت 
و خدمات دانش بنيان و گسترش ظرفيت و ايجاد امكانات الزم 
جهت ش��كل گيري اقتص��ادي ارائه خدمات بوم��ي و محتواي 

اسالمي- ايراني  مهم ترين اهداف پروژه مذكور است. 

مورد عجيب بيمارستان هاي خصوصي در دل بيمارستان هاي دولتي!
بيمارستان هاي خصوصي در دل بيمارستان هاي دولتي ايجاد شده اند و بيماران بدون اينكه متوجه باشند،  از بيمارستان دولتي به بيمارستان  خصوصي با تعرفه هاي گزاف ارجاع داده مي شوند!

رئيسي: مردم براي نوروز بليت هواپيما و قطار رزرو نكنند

 پيك جديد كرونا در نوروز

ابررايانه »سيمرغ«  ارديبهشت ۱۴۰۰ به بهره برداري مي رسد

هنگام بيماري  وقتي كه بخواهيم براي درمان 
به بيمارستان برويم، دو راه داريم؛ يا بيمارستان 
خصوصي را ب�ا هزينه ه�اي گران�ش انتخاب 
كنيم و در ع�وض خدمات س�ريع تر و احتماالً 
مناس�ب تري بگيريم يا اينكه به بيمارس�تان 
دولتي برويم و با تعرفه هاي ارزان در صف هاي 
طوالني منتظ�ر بمانيم. حاال در اي�ن بين يك 
بيمارس�تان دولتي با گ�ره زدن بخش هايي از 
خود ب�ه بيمارس�تان خصوص�ي، بيمارانش را 
س�ردرگم كرده اس�ت. مراجعه كنندگان اين 
بيمارس�تان ها بعد از مدت زمان زيادي انتظار 
متوجه مي ش�وند كه خدم�ات خصوصي و آن  
هم با تعرفه هاي گران قيمت دريافت كرده اند!

محبوبه يكي از مراجعه كنندگان به بيمارستان 
هاشمي نژاد اس��ت. او كه به همراه همسرش به 
اين بيمارستان رفته بود، به خبرنگار »جوان« 
مي گويد: »كليه هاي همسرم سنگ ساز است و 
بعد از تشخيص پزشك براي سنگ شكن كردن 
كليه اش به پذيرش بيمارس��تان هاش��مي نژاد 
مراجعه كردم. مس��ئول پذيرش ما را به بخش 
ديگري از بيمارستان راهنمايي كرد كه بعد از 
رسيدن به بخش سنگ شكن كليه، چند ساعتي 
معطل شديم. زماني كه نوبتمان شد فهميديم 
كه با وجود مكان يكسان، اين بخش اصاًل جزو 
بيمارستان هاشمي نژاد نيس��ت، بلكه بخشي 
از بيمارس��تان محب مه��ر و آن  هم خصوصي 

است!«
او ادامه مي ده��د: »از طرفي تعرف��ه  اين بخش از 
بيمارس��تان در عصر نس��بت به صبح همان روز 
تغيير كرده ب��ود. در صورتي كه صب��ح همان روز 
قرار بود هزينه سنگ شكن كردن كليه ۹۰۰ هزار 
تومان تمام ش��ود، هنگام عصر به م��ا گفتند كه 
تعرفه هاي جديد اعالم ش��ده و بايد بيماران يك 
ميليون و 4۰۰ هزار تومان بپردازند! وقتي از آنها 
پرس��يدم كه مگر تعرفه س��اعتي تغيير مي كند، 
گفتند كه دس��تور از مديريت است و اگر انتقادي 
داريد به مدير بيمارس��تان بگويي��د!« آن طور كه 
بيمار مراجعه كننده به بيمارس��تان هاشمي نژاد 
مي گويد، همين تغيير تعرفه و افزايش ۵۰۰ هزار 
توماني آن، موجب صرف نظر برخي از بيماران از 
گرفتن خدمات شد. مشخص نيست كه با تأخير 
در روند درماني آنها چه ضربه اي به سالمتش��ان 

وارد مي شود. 

 س�ردرگمي بيم�اران در بيمارس�تان و 
بي اطالعي مسئوالن

س��ردرگمي  عل��ت  »ج��وان«  خبرن��گار 
مراجعه كنندگان به بيمارس��تان هاش��مي نژاد را 
از مس��ئوالن اين بيمارستان جويا ش��د. مسئول 
روابط عمومي بيمارستان هاشمي نژاد در اين باره 
گفت: »بيمارس��تان مح��ب مهر از س��ال ۸۸ و در 
حياط بيمارس��تان هاش��مي نژاد توس��ط برخي 
پزشكان تأسيس شد، تا با تعرفه هاي كمي بيشتر 
از بيمارس��تان دولتي، خدمات بهتري را به قش��ر 
متوسط جامعه ارائه دهد، يعني نه تعرفه خدمات 
بيمارس��تان دولت��ي را دارد و نه تعرف��ه خدمات 
بيمارستان خصوصي، بلكه يك رقمي ميان اين دو 

تعرفه را براي خدماتش درنظر گرفتند. «
اين مسئول روابط عمومي اظهار داشت: »قرار بود 
كه پس از ۱۰ سال بيمارستان محب مهر به دانشگاه 
علوم پزشكي ايران واگذار شود كه در حال حاضر اين 

اتفاق افتاده و زير مجموعه دانشگاه شده است. « 
او درباره انتقاد مراجعه كنندگان  از اينكه نمي دانند 
از كدام بيمارستان خدمات مي گيرند، گفت: »اين 
انتقاد را مي پذيرم كه بيمارستان ها به يكديگر راه 
دارند، بنابراين بهتر اس��ت اين مس��ئله را با مدير 
بيمارس��تان در ميان بگذاريد تا آن را در جلسات 

مديران مطرح كند!«
در همين باره خبرنگار »جوان« از مهندس عرب، 
مدير بيمارستان هاشمي نژاد نيز علت سردرگمي 
بيماران را در اين بيمارستان و بيمارستان محب مهر 
جويا شد، كه او اين مسئله را رد كرد و گفت: »ورودي 
هر دو بيمارستان متفاوت و هر كدام تابلوي جداگانه 
دارد. اي��ن اولين بار اس��ت كه چني��ن انتقادي را 

مي شنويم!«
او اظهار داش��ت: »خيلي از بيمارستان هاي دولتي 
ديگر نيز مشابه بيمارستان هاشمي نژاد در كنارشان 
بيمارستان خصوصي تأسيس ش��ده تا در صورت 
نياز به بيماران و مراجعه كنندگان خدمات دهند، 
بنابراين عجيب است كه چنين موضوعي را مطرح 

مي كنيد!«
 بيمارستان محب مهر براي سروسامان دادن 

به بيمارستان هاشمي نژاد؟!
خبرنگار »جوان« همين موضوع را از معاونت درمان 
و بهداشت بيمارستان محب مهر نيز جويا شد؛ دكتر 
يزداني در اين باره به »جوان« گفت: »از سال ها قبل 
بيمارس��تان محب مهر براي سروس��امان دادن به 
بيمارستان هاشمي نژاد فعاليتش را آغاز كرد و اين 

دو بيمارستان در كنار يكديگر فعاليت مي كردند. «
او درب��اره اينكه چ��را مراجعه كنن��دگان متوجه 
اينك��ه در كدام بيمارس��تان خدم��ات مي گيرند 
نمي شوند و سردرگم هس��تند، اظهار داشت: »هر 
مراجعه كنن��ده اي مي تواند به مهري كه پزش��ك 
در دفترچه اش زده اس��ت، نگاه كند و متوجه شود 
دركدام بيمارستان خدمات مي گيرد، اينها مواردي 

نيست كه نياز به توضيح دادن داشته باشد!«
در حالي اين اظه��ارات مطرح مي ش��ود كه اكثر 
مراجعه كنندگان بيمار و مس��تاصل هستند و در 
آن شرايط متوجه درد و رنج خودشان هستند و به 
نقوش استمپي و ناخواناي مهرها توجهي ندارند. آنها 
كه از ورودي بيمارستان هاشمي نژاد وارد محوطه 

مي شوند، تصور مي كنند كه در حال گرفتن خدمات 
از يك بيمارستان دولتي هس��تند. در صورتي كه 
نمي دانند در محوطه اين بيمارس��تان، خدماتي از 
س��وي يك بيمارس��تان خصوصي ارائه مي شود و 
قرار است هزينه هاي بيش��تري را متحمل شوند. 
موضوعي كه به نظر مي رس��د هيچ كس نسبت به 

حل آن دغدغه اي ندارد!
دكتر يزداني درباره تغيير تعرفه سنگ شكن نوبت 
صبح تا عصر اين بيمارس��تان نيز گفت: »بخشي از 
خدمات مانند سنگ شكن برون سپاري شده است! 
از طرفي اين تعرفه ها از سوي سازمان نظام پزشكي 
اعالم مي ش��ود و با وجود اينكه اين تعرفه ها از دو 
ماه قبل اعالم ش��ده بود اخيراً در سيس��تم به روز 

شده است. «
او به روند تغييراتي سيس��تم كامپيوتري اش��اره 
كرد و اظهار داشت: »بخش��ي از تغيير تعرفه ها در 
بيمارستان به سيس��تم نرم افزار كامپيوتر مرتبط 
مي شود و ساعت مش��خصي ندارد. بنابراين اينكه 
يكب��ار در س��ال تعرفه ها تغيي��ر مي كند، تصميم 
سليقه اي و شخصي نيست، بلكه يك رقم مشخصي 
است كه از س��ازمان نظام پزشكي اعالم مي شود و 

مربوط به ما نيست. «
 دانشگاه علوم پزش�كي ايران: رسيدگي 

مي شود
در همي��ن رابطه مدي��ر روابط عمومي دانش��گاه 
علوم پزش��كي اي��ران نيز ب��ه خبرن��گار »جوان« 
گفت: »بيمارستان محب مهر يك بيمارستان خيريه 
اس��ت كه توس��ط گروهي از خيرين در مجاورت 
بيمارستان هاشمي نژاد احداث شده است تا خدماتي 
را به بيماران ارائه دهند. اين دو بيمارس��تان كاماًل 
مستقل هستند و بيماران در آن سردرگم نمي شوند 
و با آگاهي از اينكه با چه تعرفه اي خدمات دريافت 

مي كنند، درمان مي شوند. «
او در واكن��ش ب��ه اينكه ب��ه بيماران اط��الع داده 
نمي شود كه از خدمات كدام بيمارستان بهره مند 
مي شوند، بيان كرد: »در صورتي كه ارتباط عبوري 
نامشخص بين اين دو بيمارستان وجود داشته باشد، 
اين مسئله رسيدگي و نسبت به نصب تابلوي راهنما 

اقدام خواهد شد. «
»جوان« اميدوار است كه با بررسي و پيگيري هاي 
دانشگاه علوم پزش��كي ايران اين مشكل برطرف 
ش��ود تا بيم��اران مراجعه كننده به بيمارس��تان 
هاش��مي نژاد در جري��ان ورود ب��ه بيمارس��تان 
محب مهر باش��ند و بدانند كه هن��گام مراجعه به 
اين بيمارستان قرار اس��ت برخي از خدمات را به 
صورت خصوصي دريافت كنند و ن��ه دولتي! آن 
طور كه مدير بيمارستان ش��هيد هاشمي نژاد به 
»جوان« گفته اس��ت، گويا اين وضعيت مختص 
بيمارستان هاي شهيد هاش��مي نژاد و محب مهر 
نيس��ت. اين مورد عجيب يعني بيمارستان هاي 
متعدد دولتي اي هس��تند كه در دل خودش��ان 
بيمارس��تان خصوصي زده اند و با ارجاع بيماران 
مستأصل به بيمارس��تان خصوصي، هزينه هاي 
گزافي از آنها طلب مي كنن��د، آن هم بدون اينكه 
بيمار از ابتدا نس��بت ب��ه اين موض��وع اطالعي 
داشته باشد و بيمارستان خصوصي را براي مداواي 

خودش انتخاب كرده باشد!

88498440سرويس اجتماعي

 متخصص طب ايراني اطفال گفت: پُر ادراري، ادرار شبانه، بي اختياري در ادرار، پُرنوشي، 
پرخوري و كاهش وزن از عالمت هاي ابتالي كودكان به ديابت است. 

 با توجه به زلزله اخير در شهرس��تان سي س��خت از توابع اس��تان كهگيلويه و بويراحمد و 
خسارت هاي وارد شده به برخي از هموطنان عزيز و وجود سرماي زايدالوصف در آن منطقه مردم 
نوعدوست استان تهران مي توانند كمك هاي نقدي خود را براي كمك رساني به زلزله زدگان از 

طريق شماره كارت ۰۳۸۸ ۵۰۰۳ ۹۹۷۹ ۶۰۳۷ به نام كميته امداد اين استان واريز كنند. 
 مديرعامل سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران از افتتاح رسمي هشت بازار جديد ميوه 

و تره بار در پنج پهنه شمالي، جنوبي، غربي، شرقي و مركزي پايتخت خبر داد. 
 شهردار تهران با اشاره به افتتاح سه ايستگاه جديد آتش نشاني گفت: طي سه سال گذشته 
شيرهاي هيدرانت در پايتخت حدود ۳۰ درصد افزايش يافته است. در همين رابطه مديرعامل 
سازمان آتش نشاني ش��هرداري تهران با اش��اره به افتتاح ايس��تگاه هاي جديد آتش نشاني 

گفته است هزينه هر لباس آتش نشانان حدود ۱2۰ ميليون تومان است. 
  رئيس سازمان غذا و دارو گفت: متأس��فانه بخش اعظم انسولين قلمي وارداتي است و در 
سال هاي گذشته با پوشش۹۰ درصدي بيمه اي اين دارو، مصرف اين دارو در مقايسه با ويال 

انسولين افزايش چشمگيري داشته است. 
 مدير كل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي گفت: روز سه شنبه ) ۱2 اسفند( 
سامانه بارش��ي جديدي از مرزهاي غربي وارد كشور مي شود و فعاليت اين سامانه بارشي در 
شمال غرب، غرب، سواحل درياي خزر، دامنه هاي جنوبي البرز مركزي، مركز و شمال شرق 

كشور خواهد بود. 
 عضو شوراي عالي نظام پرستاري گفت: بين تعداد پرستاراني كه به عنوان شهداي سالمت 
اعالم شده اند و تعدادي كه پرونده هايشان بررسي شده اس��ت، اختالف وجود دارد. شايسته 
نيست در موضوع شهادت مدافعان سالمت سختگيرانه عمل شود، زيرا اين عزيزان با ويروسي 

در حال مبارزه هستند كه هر روز قوي تر مي شود. 

زهرا چيذري 
   گزارش   2

    دانشگاه

آلودگي ۷۹ درصد آبميوه هاي بازاري
نتايج يك پژوهش در آبميوه فروشي هاي جنوب ش�هر تهران نشان داد كه ۷۹ درصد 
از آب ميوه ها ب�ه باكتري هاي كلي فرم و غير كلي فرم به ص�ورت تركيبي آلوده بودند. 
شناسايي و حضور برخي باكتري ها در يك محيط يا ماده غذايي نشان  مي دهد كه آن محيط يا 
غذا آلوده شده است؛ باكتري هايي مثل »يرسينيا آنتروكلي تيكا«، »شيگال« و »اشرشيا كلي« 
نمونه هايي از اين باكتري ها هستند كه مي توانند باعث عفونت هاي معده اي روده اي شوند. 

بررسي وجود اين باكتري ها در نشان دادن آلودگي هاي ثانويه و عدم رعايت موازين بهداشتي 
به ويژه بهداش��ت فردي اهميت زي��ادي دارد و مي تواند در پيش��گيري از وقوع عفونت ها و 
مسموميت هاي غذايي مؤثر باشد. به همين دليل پژوهشگران پاتولوژي، علوم آزمايشگاهي 
و ميكروب شناسي، با انجام مطالعه اي آلودگي ميكروبي آب ميوه هاي سنتي عرضه شده در 

مناطق جنوب شهر تهران را بررسي كردند. 
اين مطالعه در نيمه دوم س��ال ۱۳۹۷ انجام گرفت و به صورت تصادفي 2۵ آبميوه فروشي 
انتخاب و از هر مغازه چهار نوع آب ميوه ش��امل آب انبه، آب هويج، آب سيب و آب كرفس، 
)جمعاً ۱۰۰ نمونه( تهيه شد. بر اساس استاندارد ملي ايران، در يك ميلي ليتر آب ميوه نبايد 
هيچ يك از باكتري هاي پاتوژن وجود داشته باشد. همچنين اگر شمارش باكتري هاي كلي فرم 
»باكتري هاي شاخص كيفيت بهداشتي آب و غذا« از ميزاني كه تعيين شده است، باالتر باشد، 
نمونه غيرقابل مصرف خواهد بود.  در اين پژوهش مش��اهده شد كه 4۰ درصد از نمونه هاي 
آبميوه به يكي از باكتري هاي بيماري زا )اشرشياكلي، شيگال، سالمونال و يرسينيا( كه نبايد 
در آبميوه باشند، آلوده  بودند و قابل مصرف نبودند. همچنين ۷۹ درصد از نمونه هاي آبميوه 

به باكتري هاي كلي فرم و غير كلي فرم به صورت تركيبي آلوده بودند. 
در بررسي نوع آبميوه هاي آلوده مشاهده شد كه باكتري اشرشياكلي در هر چهار نوع آبميوه 
وجود داشت، باكتري شيگال در آب هويج و كرفس و سيب، باكتري يرسينيا انتروكلي تيكا در 

آب كرفس و آب انبه و باكتري سالمونال فقط در آب هويج مشاهده شد. 
پژوهشگران اين مطالعه با توجه به نتايج به دست آمده مي گويند دليل حضور كلي فرم در اين 
نمونه هاي آبميوه مي تواند ناش��ي از وجود منابع مختلف مثل آب، خاك و مدفوع باشد كه 
تماس با هر كدام از اين منابع مي تواند باعث آلودگي محصوالت شود. همچنين مي توان عنوان 
كرد كه در برخي موارد علت بار باالي ميكروبي مي تواند اس��تفاده از مواد اوليه بي كيفيت يا 
كيفيت پايين، عدم شست و شوي مناسب ميوه ها و عدم انجام پوست گيري ميوه ها در شرايط 
بهداشتي باشد.  اين محققان عنوان مي كنند بخش ديگري از بار ميكروبي ممكن است به علت 
آلودگي احتمالي يخ هايي باشد كه براي خنك كردن استفاده مي شوند. نگهداري نكردن از 
آبميوه ها در شرايط بهداشتي و آلودگي ظروف و وسايل عرضه آبميوه نيز مي تواند از داليل 

آلودگي اين محصوالت باشند. 

مهسا گربندي
   گزارش   یک
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