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 دعوت به همکاری هفته نامه » مردم سيلك «
بخش  رخدادهای  همچنین  و  شهر  محالت  كلیه  اخبار  پوشش  منظور  به 
به  عالقمندان  همه  از  كاشان  فرهنگي  منطقه  شهرهاي  و  روستاها  ها، 
خبرنگاری  دعوت مي نمايد تا ضمن معرفي كلیه وجوه فرهنگي، اجتماعي 
و اقتصادي محل زندگي خود؛ رويدادها ، مشكالت و يا نقاط ضعف و قوت 
خدمات رساني دستگاه هاي اجرايي در محل زندگي خود را در قالب خبر، 
گزارش ، مصاحبه ، مقاله و يا عكس به هفته نامه مردم سیلك ارسال نموده 
تا خبر و اثر ارسالي آنان در بخش خبرنگار افتخاری و با نام و مشخصات 

نگارنده در نشريه به چاپ برسد.
تلفن: 55456384 -  فکس :55456385  

mardomesialk@gmail.com   /   www.mardom-sialk.ir  

صفحه 2

تشریح عملکرد یك ساله » فرماندار ویژه « در پنجمين نشست خبری!

در حوالی سالروز ثبت ملی سیلک ؛ 

الیق ترین بهانه برای » روز کاشان«
با همکاری نماینده مجلس و اتاق 

بازرگانی کاشان  

واگذاری اجرای 
نمایشگاه بین المللی 

فرش ماشینی به کاشان

شورای  مجلس  در  بیدگل  آران  و  کاشان  مردم  نماینده   
اسالمی از واگذاری، سیاست گذاری و اجرای نمایشگاه بین 

المللی فرش ماشینی به اتاق بازرگانی کاشان خبر داد.
سید جواد سادتی نژاد در گفتگو با هفته نامه مردم سیلک 
گفت: با توجه به اینکه خاستگاه فرش ماشینی شهرستان 
المللی  بین  نمایشگاه  غرفه های  اکثر  و  باشد  کاشان می 
فرش را تولیدکنندگان دوشهرستان کاشان و آران وبیدگل 
به خود اختصاص داده اند . لذا برگزاری آن نیز باید به عهده 
خصوصی  بحش  پارلمان  عنوان  به  کاشان  بازرگانی  اتاق 
کاشان صورت پذیرد...                                 صفحه 2

 پذیرفته شدن ۲۱۰۷ دانشجو 
در دانشگاه کاشان

گفت و گویی با مدیر نظارت بر داروی دانشگاه 
علوم پزشکی به مناسبت روز داروساز

بیم ها و امیدها..!

آمار وضعیت طالق، نگران 
کننده یا امیدوار کننده!؟

3

نه بیمار مشتری است،  نه 
آنتی بیوتیک ُکشنده ی  ویروس

یادداشت

آشفته بازارآگهی های تبلیغاتی 
4در دوران رکود اقتصادی

عقرب گزیدگی و مرگ کودک 
سه ساله کاشانی و 
واکنش دانشگاه علوم 

تکذیب حبس 10 ساله زن 
آوازخوان در ابیانه

2

2
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انتصاب بخشداران جدید نیاسر و برزک

عباس رضایی استاندار اصفهان در طی احکامی جداگانه از 
طرف وزیر کشور سعید قندی را به بخشداری برزک و سید 

حسین رضوی را به سمت بخشداری نیاسر منصوب کرد.
...................................

بیش از 300 مورد آتش سوزی در 
پنج ماهه اول امسال

مسعود چایچی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری گفت: پنج ماهه امسال ۳۳۳ مورد آتش 
 سوزی در کاشان رخ داد که خوشبختانه این حادثه ها به 
فوت منجر نشد و سه نفر دچار سوختگی شدندو 2۴ نفر 

نیز توسط آتش نشانان نجات یافتند.
...................................

تکذیب حبس 10 ساله زن آوازخوان در ابیانه
کاشان  انقالب  و  عمومی  دادستان  تکبیرگو،  محمد 
از  یکی  سوی  از  شده  منتشر  مطلب  به  واکنش  در 
در  مجازی  فضای  در  بازنشر  و  استان  خبرگزاری های 
خصوص »محکومیت و حبس 10 ساله زنی که در ابیانه 
آواز خوانده است« گفت: روز بیست و یکم شهریور در 
فضای مجازی مطلبی منتسب به بنده منتشر شد که هم 
موجب شگفتی و هم تأثر است. از همه درخواست دارم 
به معنای آیه  »واتقواهلل و قولو قوالً سدیداً« توجه کنند و 

طبق آن عمل نمایند.
...................................

گران شدن 40 درصدی عوارض آزادراه 
قم-کاشان 

اتوبان  عوارض  شهرسازی  و  راه  وزارت  مجوز  اساس  بر 
کاشان قم از جمعه اول شهریور ۹۸ به میزان ۴0 درصد 

افزایش یافت.
...................................

تجمع رفتگران کاشان روبروی شهرداری
به گزارش کاشان نیوز، رفتگران شهر صبح روز دوشنبه 
اجتماع  شهرداری  مرکزی  ساختمان  مقابل  شهریور   ۴
کردند. یک مقام آگاه گفته: علت تجمع رفتگران، عقب 
افتادن حقوق ماهانه و همین طور نارضایتی از پیمانکار 

جدید و پرداختهای ناعادالنه است.
...................................

عدالتخواهان در زندان
محمدجواد معتمدی نژاد -دبیر اسبق جنبش عدالتخواه 
دانشجویی کشور- در صفحه توئیتر خود اعالم کرده: سه 
بحث  پیگیر  که  کاشان  قالی  جوشقان  اهل  عدالت خواه 
معادن شهرشان بودند، با شکایت یکی از ذینفعان راهی 
کارمندان  از  یکی  شاکی)ذینفع(  جالبه  شدند.  زندان 

دادگستری کاشان بوده.
...................................

خودکشی منجر به فوت جوان 20 ساله
پسر  وبیدگل؛  آران  فردا  نسل  خبری  کانال  گزارش  به 
جوان 20 ساله ای در شهرستان آران و بیدگل به دلیل 

مسایل شخصی با حلق آویز کردن خود فوت کرد.
...................................

سه دانش آموز کاشانی مدال نقره المپیاد دهم 
را کسب کردند

حسین مقنی، رئیس اداره آموزش و پرورش اظهار داشت: 
فناوری  علوم  آموزی  دانش  المپیاد  در  غیاثیان  علیرضا 
شاه  سعیده  و  سمایی  نسرین  آموزان  دانش  و  نانو  و 
مالقمصری در بخش ادبی دهمین المپیاد دانش آموزی 

موفق به دریافت مدال نقره شدند.
...................................

بازدید میلیونی از اماکن تاریخی شهر
میراث  اداره  عمومی  روابط  مسوول  متولی،  عباس 
آمار  کرد:  عنوان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
بازدید از اماکن گردشگری کاشان در سال جاری به بیش 
موزه  باغ  مجموعه های  که  می رسد  نفر  میلیون  یک  از 
فین کاشان، خانه تاریخی بروجردی ها و محوطه باستانی 
سیلک از جمله اثرهای تاریخی- فرهنگی پربازدید زیر 

پوشش میراث فرهنگی در این شهرستان می باشد.
...................................

17 هزار متر مربع فضای آموزشی جدید
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  دفتر  وحید عظیمی، مسوول 
مترمربع  هزار  گفت: 1۷  اصفهان  استان  مدارس شمال 
فضای آموزشی و ورزشی به مناسبت آغاز سال تحصیلی 
جدید، تحویل آموزش و پرورش شهرستان های کاشان و 

آران وبیدگل می شود.
...................................

رتبه باالی امنیت آران و بیدگل در استان
استان  انتظامی  نیروی  فرمانده  معصوم بیگی  مهدی 
آران وبیدگل  انتظامی  فرمانده  معارفه  آیین  در  اصفهان 
 2 شهرستان  این  موجود  آمارهای  اساس  بر  کرد:  بیان 
داده،  جای  خود  در  را  اصفهان  استان  جمعیت  درصد 

درحالی که یک درصد از سرقت ها را شاهد است.
...................................

معرفی سرپرست جدید دانشگاه پیام نور
به عنوان  شهریور   1۳ چهارشنبه  روز  حمیدی  محمد 
از  و  معارفه  کاشان  نور  پیام  دانشگاه  جدید  سرپرست 
قدردانی  سمت  این  تصدی  زمان  در  مناقب  مصطفی 

به عمل آمد.
...................................

افزایش نگران کننده تصادفات نسبت به سال 
گذشته

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس آمار تصادف های برون 
شهری ۸۴ درصد و تصادفات درون شهری ۸۹ درصد در 
شهرستان کاشان نسبت به سال گذشته افزایش داشته 

است.

کاشان در نيم نگاه

 ارتباط مخاطبان با هفته نامه مـردم سيـلك

تلفن :55456384 
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 2۴ یکشنبه  کاشان  فرماندار  خبری  نشست  پنجمین  سیلک/  مردم 
شهریور در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه، علی اکبر مرتضایی به همراه معاونان خود به تشریح عملکرد 
یکساله مسئولیتش پرداخت. وی در ابتدا به بازدیدهای سرزده از ادارات، 
ارتقای امنیت دستگاه های اجرایی و تسهیل رفت و آمد معلولین اشاره 
کرد و سپس مقدار و میزان عملیات های عمرانی و جاده ای را در بخش 

ها و روستاهای اطراف برشمرد.
فرماندار کاشان از رسیدگی به مسأله اعتیاد و حاشیه نشینی هم سخن 
گفت و اعالم کرد: مبلغ 150 میلیون ریال یارانه به مراکز درمانی و ترک 
اعتیاد و مبلغ ۴ میلیارد و ۴00 میلیون ریال وام به 22 نفر از معتادین 
بهبودیافته پرداخت شده است که البته افزایش 200 درصدی برخورد با 
از  فروشندگان مواد مخدر و افزایش ۳5 درصدی کشف مواد مخدر هم 

دیگر مسایل بوده اند.
مرتضایی، تعداد شغل های ایجاد شده برای افراد در طول یکسال اخیر را 

1۸۴5 نفر اعالم کرد و گفت: به لحاظ مقایسه ای، در پنج ماهۀ اول 
سال گذشته 21۸ نفر اشتغال یافتند و 211۸ نفر هم به بیمه بیکاری 
مراجعه نمودند اما در پنج ماهۀ نخست امسال ۷6۷ نفر مشغول به کار 

شده اند و 1۸1۷ نفر نیز درخواست بیمه بیکاری کرده اند.
وی افزود: مهمترین برنامه های نیمه دوم سال ۹۸، ساماندهی و برنامه 
ریزی برای برگزاری ستاد اربعین حسینی و مراسم مذهبی قالیشویان 

و انتخابات می باشد.
رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  جلسه،  از  دیگری  بخش  در  همچنین 
و  فرماندار  جانب  از  هم  هایی  پاسخ  و  نمودند  مطرح  را  سؤاالتشان 
نیز دربارۀ سیل؛ بحث  معاونان وی دریافت کردند. عموم پرسش ها 
انتخابات؛ تذکر به رؤسای ادارات جهت همکاری با رسانه ها؛ ساخت و 
ساز در کنار خانه تاریخی بروجردی ها؛ موضوع پایتختی نهج البالغه 
کاشان؛ وضعیت ازدواج و طالق در شهرستان؛ رسیدگی به حجاب و 

عفاف بانوان و... بود.

تشریح عملکرد یک ساله » فرماندار ویژه « در پنجمین نشست خبری!

مردم سیلک: در هفته گذشته خبر عقرب گزیدگی و مرگ یک کودک سه 
ساله باعث تاثر و جریحه دار شدن افکار عمومی شد. این خبر از آنجا حائز 
اهمیت است که منطقه کاشان سابقه طوالنی در داشتن این حشره موذی 
و طبعاً حوادث مشابه دارد. به دنبال درج خبر فوق که به صورت میدانی و 
مالقات با خانواده کودک تهیه و  برای اولین بار در رسانه پیک خبری سیلک) 
شاخه مجازی نشریه مردم سیلک( انتشار یافت دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
جوابیه ای را منتشر نمود که حاصل تحقیقات این نهاد علمی در حادثه فوق 

می باشد.

در ابتدا مشروح خبر و سپس جوابیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان را 
در این حادثه می خوانید:

عقرب گزیدگی کودک سه ساله ای را به کام مرگ فرو برد. نازنین زهرا 
گل دار زمانی که در حیاط خانه مسکونی شان  واقع در لتحر مشغول بازی 
با خواهر دوقلویش بود، از ناحیه شست پا مورد گزش عقرب واقع شد و 6 
ساعت بعد در بیمارستان بهشتی کاشان از دنیا رفت. والدین این کودک 
به خبرنگار مردم سیلک گفتند: ماجرا در ساعت حدوداً ۸ چهارشنبه شب 

۹۸/6/1۳ اتفاق افتاد. 
بالفاصله محل گزیدگی را با نخ محکم بستیم و او را به اورژانس مرکزی 
بردیم و از آنجا با آمبوالنس به اورژانس بهشتی اعزام شدیم. مادرنازنین اضافه 
می کند در مسیر راه و حتی در بدو ورود به بیمارستان دخترم به هوش 
بود و حتی بی تابی زیادی نمی کرد. ابتدا او را در اورژانس و سپس به بخش 
منتقل نمودند. زهرا در جریان مداوا کم کم به خواب رفت. مانیتورها و نیز 
پزشکان معالج کشیک عالئم حیاتی را عادی گزارش می کردند و خواب او 
را ناشی از مسکن ها دانستند. اما در ساعت ۳ بامداد پس از استفراغ ناگهانی 
حال فرزندم رو به وخامت گذاشت و تالش پزشکان و پرستاران بی نتیجه 

ماند تا مرگ او را اعالم نمودند. 

اقوام و والدین نازنین ضمن تالم 
روحی فراوان می گویند با اینکه 
به  اعزام  گزینه  مداوا  حین  در 
بود،  نیز مطرح گردیده  اصفهان 
چگونه است که این کار صورت 
نگرفت؟ و دیگر اینکه: در شهری 
به عقرب خیز بودن شهرت  که 
زیادی  های  نمونه  طبعاً  و  دارد 
از عقرب گزیدگی در طول سال 
نباید  چرا  می گردد،  مشاهده 
امکانات و تخصص خاصی برای 
گونه  این  مصدومان  مداوای 
باشد؟  داشته  وجود  حوادث 

گفتنی ست منطقه لتحر که روزگاری در فاصله ای نزدیک با کاشان قرار داشت، 
اکنون یکی از محله های این شهر است. خانه های قدیمی و در کنار آن محل 
نگهداری دام ها، اکنون خالی و یا نیمه مخروبه در کنار ساخت و سازهای جدید 
و امروزی وضعیت ناهمگونی را به وجود آورده است. همسایگان این خانواده 
داغدیده با نشان دادن و یادآوری این نقیصه ابراز می دارند: وضعیت بهداشت 
محیط و درمانگاه های محلی اقدامات بیشتر و بهتری را در این زمینه طلب 

می کند تا از تکرار چنین رخدادهای ناگواری جلوگیری شود.

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی درباره مرگ کودک سه ساله
بدینوسیله گزارش کارشناسي  معاونت در مان دانشگاه در خصوص عقرب 

گزیدگي منجر به فوت کودک، جهت انتشار برابر مقررات ارسال مي گردد .
)کودک نازنین زهرا گلدار به گفته والدین ساعت ۸ شب چهارشنبه ۹۸/6/۳ در 
منزل مسکوني دچار عقرب گزیدگي با عقرب سیاه )بوتیده( از ناحیه شست پاي 

راست شده و بیمار در ساعت ۹:10 به اورژانس مرکزي شهر منتقل مي شود و 
با توجه به بد حالي در بدو پذیرش )تهوع، استفراغ شدید و تنفس غیر طبیعي 
و افت سطح هوشیاري( اقدامات اولیه درماني براي کودک انجام و بالفاصله با 
آمبوالنس به بیمارستان شهید بهشتي اعزام مي شود که در داخل آمبوالنس 
وضعیت وي رو به وخامت رفته و با تشخیص شوک آنافیالکسي سریعا به اتاق 
احیاء قلبي  ریوي منتقل و اقدامات پایدار نمودن وضعیت همو دینامیک و تعبیه 
راه تنفس مصنوعي براي بیمار انجام مي شود و بالفاصله سرم عقرب گزیدگي تا 

سه دوز براي بیمار تجویز مي گردد.
در ادامه اقدامات حمایتي و درماني همزمان جهت ارجاع به مرکز مسمومیتي 
اصفهان )بیمارستان خورشید( تماس برقرار و وضعیت بیمار به اطالع همکاران 

آن مرکز رسانده شده و بیمار به بخش مراقبت ویژه کودکان منتقل مي شود.
متاسفانه علیرغم اقدامات انجام شده درماني، کودک دچار خونریزي ریوي و 
بدنبال آن ایست قلبي و ریوي مي شود و اقدامات احیاء قلبي ریوي به مدت 
یک ساعت و25 دقیقه موثر واقع نشده و علیرغم این تالشه بیمار فوت مي کند.
با توجه به بررسي هاي انجام شده توسط کارشناسان معاونت درمان و بیمارستان 

شهید بهشتي اعالم مي دارد:
1- بیمار با وضعیت ناپایدار و حال عمومي نامناسب به اورژانس مرکزي آورده 
شده که احتماال بدلیل تاخیر در مراجعه به واحد درماني از سوي والدین بیمار 

مي باشد.
2-  اقدامات درماني ضروري نظیر تزریق سرم ضد عقرب گزیدگي و سایر 

اقدامات حمایتي به موقع و مناسب براي کودک انجام شده است.
۳- مرکز مسمومیت اصفهان بر اساس وضعیت بیمار اقدامات انجام شده را کافي 

دانسته و ادامه همان اقدامات را توصیه کرده اند.
۴-کلیه امکانات و سرم هاي ضد عقرب گزیدگي بر اساس پروتکل کشوري در 

بیمارستان و مراکز درماني موجود مي باشد.    
روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان

عقرب گزیدگی و مرگ کودک سه ساله کاشانی و واکنش دانشگاه علوم پزشکی 

مهدی وطن خواه/ نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس 
شورای اسالمی از واگذاری، سیاست گذاری و اجرای نمایشگاه بین 

المللی فرش ماشینی به اتاق بازرگانی کاشان خبر داد.
سید جواد سادتی نژاد در گفتگو با هفته نامه مردم سیلک گفت: 
می  کاشان  شهرستان  ماشینی  فرش  خاستگاه  اینکه  به  توجه  با 
باشد و اکثر غرفه های نمایشگاه بین المللی فرش را تولیدکنندگان 
دوشهرستان کاشان و آران وبیدگل به خود اختصاص داده اند . لذا 
برگزاری آن نیز باید به عهده اتاق بازرگانی کاشان به عنوان پارلمان 

بحش خصوصی کاشان صورت پذیرد.
وی گفت: طی سال های گذشته با توجه به موافقت وزرای دوره 
های مختلف صنعت و معدن و تجارت با واگذاری نمایشگاه به اتاق 
بازرگانی کاشان، به دلیل کارشکنی های سازمان توسعه و تجارت 
که عمدتا به دلیل منافع اقتصادی حاصله از برگزاری نمایشگاه بود، 

این سازمان هیچگاه حاضر به همکاری با اتاق بازرگانی کاشان نشد. لذا با 
پیگیری های مستمر و نامه نگاری های متعدد، توانستیم با موافقت جدی  
کاشان  به شهرستان  را  ماشینی  فرش  المللی  بین  نمایشگاه  وزیر صمت 

منتقل نماییم.
دکتر ساداتی نژاد اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه رویدادی است که حول 
خود منافع اقتصادی شکل می دهد که ما متاسفانه ازمنافع آن بی بهره 
هستیم. اقتصادی که می تواند دیگر صنایع همچون گردشگری را تحت 

تاثیر خود قرار دهد و چرخ اقتصاد شهرستان را به حرکت درآورد.
وی افزود: برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی ایران درشهرستان 
کاشان همچون آیین گل، گالب و عرقیات که در نیمه اول سال برگزار 
می گردد و ما هر ساله شاهد حضور گردشگرانی زیادی از مناطق مختلف 
ایران و جهان در این شهرستان هستیم . می تواند تحولی عظیم در صنعت 

گردشگری در فصل پاییز و نیمه دوم سال داشته باشد.
اسالمی گفت:  بیدگل در مجلس شورای  و  آران  و  نماینده مردم کاشان 

در حال حاضر مکان مناسب برای برگذاری نمایشگاه بین المللی در 
های  زیرساخت  شدن  فراهم  تا  نمایشگاه  لذا  نیست.  فراهم  کاشان 
مناسب در شهرستان با سیاستگذاری و نظارت اتاق بازرگانی کاشان 
همچون سال های گذشته درمحل نمایشگاه های بین المللی  تهران 

برگزار خواهد شد .
وی گفت : در سال های گذشته زمینی برای احداث نمایشگاه انتخاب 
و سوله ای نیز احداث شده است . ولی هنوز مشکالتی سد راه متولیان 
این  با همکاری مسئولین شهری  امید است  دارد که  مربوطه وجود 

مشکل نیز مرتفع گردد.  
تاریخچه پیدایش فرش ماشینی  نشان می دهد این محصول در ایران 
عمری تقریباً ۴0 ساله دارد. که در ابتدای دهه 50 اولین فرش ماشینی 
تولید داخل در کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان توسط ماشین های 
مخمل بافی ژاکارد و با الیاف مصنوعی تولید گردیده است: »صنعت 
فرش ماشینی کشور به گفته افسانه محرابی مدیرکل صنایع نساجی وزارت 
صمت در حال حاضر با تعداد ۸۷0 واحد صنعتی تولید کننده و اشتغال 
25 هزار نفر و پتانسیل ارزآوری بیش از ۴00 میلیون دالر در حوزه انواع 
کفپوش نساجی ماشینی از مهم ترین صنایع حوزه نساجی و پوشاک می 
باشد که رتبه پنجم انواع کفپوش های نساجی در دنیا را به خوداختصاص 
داده است کاشان نیز با سهم ۷0 درصدی خود در این صنعت توانسته نقش 

بسزایی در رشد و توسعه این صنعت داشته باشد .

با همکاری نماینده مجلس و اتاق بازرگانی کاشان  

واگذاری اجرای نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی به کاشان

تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
یکصد  و  هزار  دو  گفت:  کاشان  دانشگاه 
-۹۹ تحصیلی  سال  برای  دانشجو  وهفت 
کارشناسی  کارشناسی،  مقطع  سه  در   ۹۸

ارشد و دکترا دانشگاه کاشان 
پذیرفته شدند. قنبرعلی شیخ 
زاده اظهار داشت: حدود ۹۴0 
کارشناسی  دوره  در  دانشجو 
10دانشجو  و  هزار  یک  و 
ارشد  کارشناسی  دوره  برای 
دوره   برای  هم  15۷تن  و 

دکترای این دانشگاه پذیرفته شده اند.
وی با بیان اینکه زمان  ثبت نام دانشجویان 
دانشگاه  این  دکترا   و  ارشد  کارشناسی 
اینترنتی  نام  ثبت  افزود:  است  یافته  پایان 
کارشناسی  پذیرفته شده دوره  دانشجویان 
و  ماه  شهریور   2۹ تا   26 از  دانشگاه  این 
ثبت نام حضوری دانشجویان نیز به ترتیب 
حروف الفبا از شنبه ۳0 شهریور تا روز  سه 

شنبه سوم مهرماه ادامه دارد.
تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
های  کالس  شروع  زمان  کاشان  دانشگاه 
را ۳0  ارشد  کارشناسی  دانشجویان جدید 
جاری  سال  شهریورماه  ام  
داشت:  اظهار  و  کرد  بیان 
دانشجویان  های  کالس 
جدیدالورود دوره کارشناسی 
نیز از ششم مهرماه آغاز می 

شود.
نشان  خاطر  زاده  شیخ 
دوره  دانشجویان  نو  جشن  مراسم  کرد: 
کارشناسی نیز روز چهارشنبه سوم  مهرماه 
ساعت ۸ صبح همراه با برنامه های متنوع 
می  برگزار  دانشگاه  این  فیض  تاالر  در 
شود. در دانشگاه کاشان بیش از هشت هزار 
دانشجو در 1۹۷ رشته گرایش در سه مقطع 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا  مشغول 

به تحصیل هستند.

 پذیرفته شدن ۲۱۰۷ دانشجو در دانشگاه کاشان

مهدی سلطانی راد / اگر چه شاید تا 10 و چه بسا 5 سال پیش، 
والیبال در شهرستان آران و بیدگل " بیخ گوش کاشان "رشته ای 
تفننی به شمار می رفت اما اکنون حکایت رشته توپ و تور در این 
شهر از جنس دیگری است. از جنس این که گویی والیبال آران و 
بیدگل کم کم می رود تا مطابق آن چه که از چند سال پیش بر 
اساس »برنامه ریزی، انتخاب مسیر درست،کار مداوم و بدون شعار« 
استان  والیبال  به قطب  دیگر  یکی دو سال  تا  و  کاشته درو کند 

اصفهان تبدیل شود.
و  والیبال جوانان  تیم  دو  مردادماهی که پشت سر گذاشتیم،  در 
منتخب آموزشگاههای استان اصفهان در حالی در رقابتهای کشوری 
و به میزبانی شهرهای سراِب آذربایجان شرقی و اردبیل حاضر شدند 
و  آران  از  بازیکن   5« استان،  آموزشگاههای  منتخب  تیم  در  که 
در  و  داشت  کاشانی حضور  مربی  و  بازیکن  یک  تنها  و  بیدگل« 
به  بازیکن،  »با 5  اصفهان  استان  تیم  نیز،  ایران  رقابتهای جوانان 
همراه یک کمک مربی از آران و بیدگل« و تنها دو بازیکن از کاشان 

به میدان رفت.

فارغ از نتایجی که این دو تیم کسب کردند باید گفت کاشان که 
روزگاری نه چندان دور در اغلب تیم های رده پایه والیبال منتخب 
استان اصفهان -با بازیکن تأثیرگذار و مربی که نام بردن از آنها قطعأ 
خارج از این مقال است- صاحب نماینده بود، اکنون با رخوت و 
سکون و سکوت ارکان والیبالش به جایی رسیده که شهرستان بغلی 
بی صدا و گام به گام  دارد در والیبال استان با روکردن نوجوانان و 

جوانان پرمایه برای خودش امپراتوری تشکیل می دهد.
طبیعت فعالیت در پدیده های اجتماعی به ویژه ورزش قهرمانی 
همین است؛ آن که با فیگورهای متنوع و رنگارنگ کلیپ بسازد 
و فقط سخن براند و تنها به گذشته مفتخر باشد درجا می زند و 
آن که موفقیت را در تالش و آموختن و کار پیگیر و با برنامه و 
صدالبته بدون ادعا و تبلیغات کرکننده جستجو کند، عاقبت آنچه 
را با دوراندیشی کاشته درو خواهد کرد و بی گمان حکایت امروز 

والیبال در شهرستان آران و بیدگل چنین است.
خدا را چه دیدید، شاید حاال که همت و تالش ورزشی های آران و 
بیدگل در سایه بی عملی شهر همسایه، بدین جا ختم شده که در 
هر کدام از تیم های منتخب پایه والیبال استان، دارای 5 بازیکن 
می شوند، بعید نیست اگر با این ظرفیت یکی دو سال دیگر همت 
شان در سازندگی و پرورش بازیکن را دوچندان کردند و در لیگ 
دسته یک والیبال ایران و چه بسا لیگ برتر، آران و بیدگل صاحب 

نماینده شد.

آران و بیدگل، امپراتور نوپای 
والیبال استان اصفهان 
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نفیسه اصیلی فرد
کارشناسی ارشد روانشناسی

چرا همسران قهر می کنند؟ 

از  فرد  جانبه  آزرده شدن یک  معنای  به  کردن  قهر 
دیگری بدون تمایل به صحبت کردن با طرف مورد 

قهر است. 
به  مساله  ترین  زننده  آسیب  تواند  می  کردن  قهر 
ارتباط همسران باشد و پیامدهای منفی زیادی دارد. 
همسرش  به  کردن  قهر  با  فرد  یک  که  هایی  پیام 

منتقل می کند؛ 
“تو برای من مهم نیستی« و« نمیخواهم مشکلم را با 

تو حل کنم« است. 
واقف  مسئله  این  به  دارد  بینشی  چنین  که  فردی 
نیست که در تعارضات زناشویی یک نفر مقصر نیست 
و هر دو نفر در ایجاد و دوام تعارضات سهیم هستند 
و فقط ممکن است سهم آنها با یکدیگر متفاوت باشد. 

انگیزه های زوجین از قهر کردن:
*تنبیه شدن طرف مقابل

*باج گرفتن 
*سلب مسئولیت

*عزت نفس پایین
ترشرویی,  جواب  توجهی,   بی  که  کنیم  دقت  باید 
ترین  ساده  ارتباط  قطع  نهایت  در  و  دادن  سرباال 
روش مواجه با مشکالت ارتباطی است و معنایی جز 
ضعف  و  ناپختگی  ترس,   نشانه  و  ندارد  کردن  فرار 

شخصیتی است. 
بسیاری از افراد، عادت به باجگیری عاطفی دارند، به 
این معنا که با توسل آگاهانه به قهر سعی می کنند 
به اهداف کوچک و بزرگشان دست یابند. این افراد در 
فرآیند شکل گیری شخصیت شان در کودکی بخوبی 
یاد گرفته اند که اگر بهانه گیری کنند و روی نقطه 
ضعف دیگران انگشت بگذارند، خیلی سریع و راحت 
خود  اهداف  به  افراد  کردن  مستاصل  با  توانند  می 
سلب  برای  مناسبی  روش  کردن  قهر  گاهی  برسند. 
به  توسل  با  همسران  از  بسیاری  و  است  مسئولیت 
آن با یک تیر دو نشان می زنند,  به این صورت که 
هم از انجام وظایف خود شانه خالی می کنند و هم 
این پیام را به همسر خود منتقل می کنند که از آنها 
هیچ انتظاری نداشته باشند. واما دلیل آخر مربوط به 
فرد  است  است. ممکن  فرد  و درونی  بعد شخصیتی 
عزت نفس پایینی داشته باشد و زمانی که در معرض 
قرار می گیرد  با دیگران  یا عقیده  و  اختالف سلیقه 

راهی جز قهر کردن نداشته باشد. 
به تعبیر کارشناسان خانواده, قهر کردن مانند ریختن 
زباله ها زیر فرش خانه است! مشکل با قهر کردن حل 
نمی شود زیرا افراد بعد از چند دقیقه , چند ساعت و 
یا چند روز سعی می کنند دوباره با هم ارتباط برقرار 
کنند ولی مشکل همچنان به جای خود باقی است. 

پیامدهای منفی قهر کردن
در  همه  از  بیش  فرد  خود  که  باشیم  داشته  توجه 
معرض پیامدهای منفی قهر است.  قهر کردن نشان 
می دهد که فرد فشار زیادی را تحمل می کند و می 

خواهد خودش را زیر بار این فشار حفظ کند. 
دلسردی می  باعث  مرور  به  زیاد  و  قهرهای طوالنی 
زندگی  عاشقانه  فضای  کردن  قهر  همچنین  شود.  
می  تبدیل  محض  زیستن  برای  جایی  به  را  زوجین 

کند. 
چگونه از قهر پیشگیری کنیم؟ 

غالب  رفتار  قهر  که  کنید  می  زندگی  فردی  با  اگر 
اوست می توانید با راهکارهایی از افتادن در تله قهر 

نجات پیدا کنید. 
از آنجا که فردی که قهر می کند از هیجانات منفی 
و خشم در آن لحظه پر می شود و برای دور شدن از 
این حس, قهر را بهترین راهکار می داند, الزم است 
هنگام مشاجره و جدل با طرف مقابل روح و قلبش را 
از هیجانات منفی پر نکنید و گفت و گو را دو طرفه 
و  زدن  حرف  فرصت  مقابل  طرف  به  و  ببرید  پیش 
دفاع بدهید تا هرگز خود را مظلوم و شکست خورده 
نپندارد و درصدد انتقام و تالفی از طریق قهر بر نیاید. 
درباره  را  احساسش  فرد  دهید  اجازه  است  بهتر, 
رفتاری که با اوشده است توضیح دهد و بگوید دوست 
دارد در موقعیت های مشابه با او چگونه رفتار شود. 

زدن  چانه  بدون  هستید  مقصر  اگر  نهایت  در  و 
اشتباهاتتان را بپذیرید و به هر طریقی که می توانید 
کردن،  معذرت خواهی  بردارید.  آن قدم  جبران  برای 
رفع  باعث  و...  رستوران  به  دعوت  دادن،  هدیه 

ناراحتی ها می شود. 
فراموش نکنید  قهر های کوچک به کینه های بزرگ 
که  به گونه ای  تبدیل می شود  نفر  دو  نفرت  و حتی 
غذا  از  قهرهای طوالنی مدت  با  و  مرور  به  همسران 
حتی  و  کردن  سفر  رفتن،  خرید  هم،  کنار  خوردن 
همبستر شدن با یکدیگر گریزان می شوند و بتدریج 

حتی به جدایی تن می دهند. 
قهر کردن رفتاری ناصحیح در رابطه زناشویی است، 
متوسل  رفتار  این  به  هردلیلی  اگربه  و  نکنید  قهر 

شدید مهارت آشتی کردن را بیاموزید.

روانشناسی

شهریور،  ماه  تقویمی  مناسبتهای  جمله  از   / راد  سلطانی  مهدی 
یکی هم به روز بزرگداشت زکریای رازی و داروساز اختصاص دارد. 
در حوزه سیستم  پاسخ  سؤاالتی  به  رسیدن  برای  و  اساس  این  بر 
خدمات دارویی در منطقه کاشان به سراغ دکتر محمدحسین خیاط 
کاشانی - و مواد تحت کنترِل - در معاونت غذا و داروی دانشگاه 
به  ایشان  های  پاسخ  آنچه می خوانید  رفتیم.  کاشان  پزشکی  علوم 

سؤاالت ماست..

تعهد 10 ساله داروخانه ها برای خدمت رسانی در مناطق 
پرجمعیت و کم برخوردار

هم اکنون ۷۴ داروخانه در سطح دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل 
فعالیت می کنند که ۹ مورد در داخل بیمارستانهای دو شهرستان 
فعال اند. 6۷ داروخانه هم در سطح شهرستان کاشان فعال اند که 
آباد،  نوش  قالی،  جوشقان  قمصر،  برزک،  نیاسر،  شهرهای  شامل 
روستای محمدآباد کویر هم می شود. طیق  و  ابوزیدآباد  و  نصرآباد 
آیین نامه داروخانه ها، در کاشان به ازای هر 6 هزار نفر یک داروخانه 

الزم است. 
االن با دو مجوز جدیدی که هفته های اخیر صادر کردیم به اندازه همین 

دو مورد باالتر از میزان استانداردی که باید، داروخانه داریم. 
که  است  این  شده  که  اقدامی  کاشان،  در  ها  داروخانه  تأسیس  مورد  در 
متقاضی را الزام کرده ایم حتمأ باید در خیابان و محله ای آن را تاسیس 
درصد   ۹0 در  که  اتفاقی  شود.  آسان  دارو  به  مردم  دسترسی  که  کند 

شهرهای کشور ما رخ نداده. 
ما در طول 20 سال گذشته غیر از ۴ الی 5 مجوز، بقیه مجوزها باالِجبار در 
نقاطی از شهر بوده که فاقد داروخانه بوده اند مثل فین بزرگ و کوچک، 
ناجی آباد فاز یک و دو، خیابانهای نطنز وکارگر، مناطق راوند و طاهرآباد و 
لتحر با تعهد 10 ساله که تا 10 سال موقعیت مکانی خود را تغییر ندهند 
و بعد از این مدت اگر متقاضی جدیدی برای جایگزینی آنها شناسایی شد، 
به موقعیت جدیدی مثأل در داخل شهر نقل مکان کنند. هر روستایی اگر 
دارای حتی یک پزشک و متقاضی تأسیس داروخانه در آن روستا هم یافت 

شود، ما موظف به صدور مجوز هستیم.
ترین روستا در  نشلج- پرجمعیت  اکنون در روستای  این که مثأل هم  با 
کاشان-  داروخانه نیست اما عالوه بر اینکه در مرکز بهداشتی درمانی نشلج 
ایم به  نیاسر را هم موظف کرده  ارائه می شود داروخانه  خدمات دارویی 

اطراف از جمله روستای نشلج خدمات بدهد.

آنتی  مصرف  میزان  جهانی؛  متوسط  حد  از  باالتر  درصد   30
بیوتیک ایرانی ها

پزشکان شاغل  از  نسخه  هر  در  دارو  قلم  الی ۳/۴   متوسط ۳/2  به طور 
کاشان یافت می شود و در حدود 50 درصد نسخه هایی که پزشکان می 
کشوری  نُرم  با  آمار  این  که  هستیم،  بیوتیک  آنتی  تجویز  شاهد  نویسند 

تفاوت زیادی ندارد.
10 سال پیش البته مصرف داروی کاشانی ها باالتر از حد کشوری بود اما 
األن این آمار با نُرم کشور تقریبأ یکسان است. نُرم کشوری تجویز و مصرف 
آنتی بیوتیک ۴5 تا 50 درصد نسخه ها را شامل می شود. داروی آنتی 
ایران که کاشان هم جزو  بیوتیک ضد عفونت استفاده می شود، ولی در 
بیوتیک بی رویه است، چه سرپایی و خوددرمانی  آنتی  آن است مصرف 
و چه بر اساس تجویز پزشک. در ایران چیزی حدود سه برابر نیاز، آنتی 
بیوتیک تجویز می شود، این در حالی است که تجویز حداکثر 20 درصد 
 -WHOآنتی بیوتیک در نسخه ها قابل قبول است و این چیزی است که
استاندار جهانی پزشکی- به اندازه 15 تا 20 درصد تجویز آنتی بیوتیک در 
نسخه ها را عادی می داند اما همان طور که گفته شد در ایران ۴5 تا 50 

درصد نسخه ها حاوی آنتی بیوتیک است. 

حکایت ویروس و باکتری 
از مواقع، تجویز آنتی بیوتیک حتی توسط پزشک نه تنها فایده  بسیاری 
انتی  باشد. بحث مهم در موضوع  تواند مضر هم  ندارد، که حتی می  ای 
بیوتیک، بخصوص اکنون که فصل پاییز در راه است و آنفلوآنزا و عفونت ها 
هم از راه می رسند و اتفاقی که می افتد این است که برای درمان آنفلوانزا 
پزشکان آنتی بیوتیک تجویز می کنند. آنفلوانزا بیماری ویروسی است و 
برای درمان آن آنتی بیوتیک تاثیری ندارد زیرا آنتی بیوتیک روی باکتری 

اثر می گذارد. 
باکتری موجود زنده است. آنتی بیوتیک چون از نامش مشخص است، ضد 

حیات است. 
سؤال این است، آیا آنتی بیوتیک از رشد باکتری جلوگیری می کند یا آن 
را می کشد؟ کاری که آنتی بیوتیک می کند آن است که روی مکانیسم 

زندگی باکتری اثر می گذارد و باعث می شود بمیرد یا رشد نکند. 
ویروس موجودی نیست که خودش زنده باشد. باکتری را بر خالف ویروس 
یعنی  کند.  می  رشد  بگذارید  نظرش  مورد  غذایی  مواد  بعضی  کنار  اگر 

باکتری قابل رشد است ولی ویروس رشد نمی کند. 
ویروس وارد بدن من و شما که شد سلول ما را به استثمار می کشد، یعنی 
در سلول من و در هسته آن نفوذ می کند و به او دستور می دهد شبیه من 
را بساز، شبیه فتوکپی. اگر سلول زنده نباشد کاری نمی کند. آنتی بیوتیک 
چون روی باکتری تاثیر می گذارد روی ویروس اثر نمی کند. چطور جلوی 
ویروس را بگیریم؟ پاسخ: دارویی می دهیم تا به بدن دستور بدهد شبیه 

این ویروس را نساز.

آنتی بیوتیک، دارویی که ممکن است مضر باشد
همان گونه که اشاره شد ما بیماری آنفوانرا را داریم و یکی از داروها هم 
آنتی بیوتیک است. به آقای پزشک می گوییم چرا برای نوع بیماری که 
ویروسی است آنتی بیوتیک تجویز می کنید؟ او پاسخ می دهد ممکن است 
شما حاال که بیماری ویروسی دارید، بدنت مستعد است و باکتری هم از 

راه برسد و رشد کند. 
برای جلوگیری از بروز عفونت به شما آنتی بیوتیک می دهیم. اما پایه علم 
پزشکی که بر اساس EBM است یعنی پزشکی مبتنی بر مستندات، می 
گوید آری، کسی که آنفلوانزا دارد در 10 تا 20 درصد مواقع ممکن است 
دچار عفونت مجدد با باکتری شود. تاکنون دهها مقاله نوشته شده که در 
مواقعی پس از تجویز آنتی بیوتیک با هدف پیشگیری از رشد باکتری، نه 
تنها از عفونت مجدد جلوگیری نشده بلکه گونه هایی از باکتری و ایجاد 
عفونت مجدد در بدن پدید آمده چرا که برخی ویروس ها در مقابل آنتی 
ادامه، هم طول  ما در  بیمار  باعث شده  نهایت  و در  اند  بیوتیک ها مقاوم 

درمان را اضافه و هم آنتی بیوتیکهای قوی تر تهیه کند. 
عفونت  مثأل  حالتی  هر  در  بیوتیک  آنتی  تجویز  گوید  می  پزشکی  علم 
باکتریایی غلط است، چون ممکن است با سرماخوردگی و با وجود مصرف 
و  شود  بدتر  وضع  بلکه  نکند  پیدا  بهبود  بیمار  تنها  نه  چرک خشک کن، 

محیط برای رشد باکتری مهیا شود. 
خیلی مواقع بیماری درست تشخیص داده نمی شود و برای اینکه شکی 
نباشد شروع می کنند به تجویز آنتی بیوتیک! مثأل در پس التهاب گوش و 
ناتوانی در تشخیص این که علت آن باکتری است یا ویروس برای اطمینان 
خاطر، آنتی بیوتیک می نویسند و این جاست که مصرف آن باال می رود. 
باکتری ها کم کم دارند به داروها مقاوم می شوند. خبر بدتر این که فعال 
آنتی بیوتیک جدیدی کشف نشده و داروسازی دنیا االن دارد روی امور 
پرمشتری مانند درمان سرطان، آلزایمر، دیابت، فشار خون و... کار و تحقیق 

می کند. داروسازی صنعت اقتصادی است.

مشتری مداری و جلب رضایت خیر؛ آموزش بیمار، آری؛
عیب پزشکی در ایران این است که همکاران ما به بیمار به چشم مشتری 
نگاه می کنند. پزشکی شده مشتری مدارانه و مِن پزشک باید رضایت شما 
را جلب کنم که نوبت بعدی هم به من مراجعه کنی چون االن برای من 

پول تو و مراجعه تو مهم تر از سالمتی توست. 
وقتی ارتباط پولی بین من و پزشک برقرار می شود پزشک می خواهد که 

رضایت مرا جلب کند. 
دیدیم شروع  می  ناگهان  نوشت،  می  نسخه  معقول  مدتی  تا  که  پزشکی 
او می پرسیم چرا؟ در  از  بیوتیک.  آنتی  به نوشتن کورتون و  کرده است 
پاسخ می گوید این را مردم از من می خواهند! در آمریکا بیمار دیابتی اگر 
کالس کنترل بیماری نرود، بیمه اش باطل می شود. او موظف است در 

آن کالس شرکت کند تا یاد بگیرد که چطور از خود مراقبت کند. 
یعنی یاد بگیرد چطور تغذیه کند، چطور ورزش کند، چطور دارو 
استفاده کند، چطور خودش را کنترل کند. ولی ما در کشورمان 
این آموزش ها را نمی دهیم. بیمار فقط قرص و آمپول و کورتون و 

انسولین و بیمارستان و دیگر هیچ آموزشی نمی دهیم. 
بیمار اول باید خودش این موارد را یاد بگیرد. در آمریکا، سیستم 
درمانی و بیمه ای چون می بیند شما چاقی مفرط داری اگر کنترل 
نکنی ظرف چند سال به دیابت و فشار خون و بیماری قلبی و زانو 
می  لذا  کند،  هزینه  شما  برای  کلی  باید  و  شوی  می  مبتال  درد 
آید و برای این که هزینه های بعدی خودش را برای شما کاهش 
بدهد و مثال به جای 5 میلیون،50 میلیون برای تان هزینه نکند، 

مجبورتان می کند تا چاقی تان را کاهش دهید. 

ارائه داروی بدون نسخه و نقص سیستم  
بر اساس آیین نامه otc ما لیستی از داروهایی را داریم که می شود 
در داروخانه از پشت کانتر و بدون نیاز به نسخه به مراجعان ارائه داد. 
هیچ آنتی بیوتیک و داروی خواب و اعصاب و روانی در این لیست 
نیست و فقط می توان داروهای عمومی، مسکن ها، داروهای ضدحساسیت، 
را  سرماخوردگی  و  استامینوفن  و  پروفن  قرص  معده،  معمولی  داروهای 
بدون نسخه ارائه داد اما متاسفانه این اتفاق می افتد و دیده می شود که 
این تخلف صورت می گیرد در بعضی شهرها کمتر و برخی بیشتر. ایراد آن 
هم به ساختار عملکردی داروخانه ها بر می گردد که اگر سیستم صدور 
نسخه و دریافت آن از سوی بیمار الکترونیک شود، مِن داروخانه چی ملزم 
می شوم فقط و فقط در قبال نسخه به شما دارو بدهم چون سیستم مرا 
کنترل می کند. در اروپا حتی خود داروخانه چی، هم  نمی تواند بدون 

نسخه از داروی اعصاب و روان استفاده کند.

شبانه روزی های کاشان و کمبودی که به زودی رفع می شود
در محدوده شهر کاشان هم اکنون پنج داروخانه شبانه روزی فعال است و 
در آران و بیدگل و ابوزیدآباد نیز به ترتیب دو و یک داروخانه شبانه روزی 

مشغول به کارند. 
شبانه روزی  که  اطراف  شهرهای  و  سفیدشهر  و  آباد  نوش  های  داروخانه 
نیستند را هم توصیه کرده ایم تا نیاز شبانه مردم را پوشش بدهند، حاال یا 
به صورت کشیک یا قراردادن داروهای مورد نیاز و حیاتی در درمانگاهها. 
این  آباد که حجم مراجعه مردم زیاد است، دو داروخانه  برای نوش  مثال 
شهر موظف شده اند تا به صورت نوبتی تا 12 شب نیاز مردم را پوشش 
بدهند، بقیه هم بصورت تلفنی چون پزشکان در جریان اند که 12 شب 
به بعد یکی از داروخانه ها بصورت تلفنی اگر مورد خاصی رخ بدهد دارو 

را تأمین می کنند. 
برخی درمانگاهها گذاشته  اختیار  اضطرار در  به صورت  دارو  مقداری هم 
شده تا اگر شب هنگام مردم نیازمند شدند اتفاق حادی رخ ندهد. معیار 
داروخانه شبانه روزی، به ازای هر 50 هزار نفر یک داروخانه شبانه روزی 
است که هم اکنون کاشان دچار کمبود یک نمونه از این داروخانه هاست 
که البته آن را هم با مکاتبه و هماهنگی با چند داروخانه ها در حال رفع 
هستیم که به احتمال زیاد تا چند ماه آینده یک داروخانه از تعداد روزانه 

ها کاسته و به شبانه روزی ها در نقاط مرکزی شهر اضافه می شود. 

قاچاق هست اما کم است
هم اکنون بحث قاچاق دارو در کاشان آن قدر فراگیر و چشمگیر نیست، 
اقداماتی البته شروع شده برای جلوگیری و برخورد با قاچاق دارو. بازرسی 
های ما به محض این که در داروخانه موردی را مشاهده کنند، آنها را جمع 

آوری، ضبط و با فرد خاطی برخورد می کنند. 
طبق قانون کشف و ضبط و به کمیسیون ماده 11 ارجاع و مشمول تعزیرات 
می گردد. در مورد تأمین داروی بیماران خاص در زمان تحریمها، مشکالت 

حادی در کاشان نداشتبم. 
در  با کمترین مشکل  که  از شهرهایی هستیم  در سطح کشور  تقریبا  ما 

بخش کمبود دارو روبرو شده ایم. 
اگر هم مشکلی بود بصورت مقطعی برخی بیماران و بعضی داروها که دچار 
مشکل کمبود دارو می شدند یا می شوند را با تمهیداتی مدیریت کرده 
ایم. مثأل بیماران دیابتی، قلبی، هموفیلی، اعصاب و روان و... در این دوران 

ممکن است دچار مشکل شوند. 
حتی با وجود تحریم ها سعی کرده ایم با داروی جایگزین و تأمین آن به 
هر شکلی حتی با پیگیری از تهران و ارسال آن دارو با اتوبوس و رساندن به 
بیمار، اجازه نداده ایم بیمار مشکل حیاتی پیدا کند. هنوز نیز در سطح شهر 
کاشان گزارشی نداشته ایم که به دلیل کمبود دارو مشکل حاد و حیاتی 

برای یک بیمار نیازمند رخ بدهد.

گفت و گویی با مدیر نظارت بر داروی دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت روز داروساز

نه بیمار مشتری است،  نه آنتی بیوتیک ُکشنده ی ویروس

رئیس  حسینی  عبدالصاحب  پیش،  سال  سه  جاویدپناه/  علی 
اداره تبلیغات اسالمی در چهلمین جلسه شورای فرهنگ عمومی 
گفته بود: »باید تالش کنیم تا انزجار و نفرت نسبت به مسأله طالق 

در بین مردم نهادینه شود.«
اینکه امروز وضعیت ازدواج و طالق در شهر به چه شکلی است، 
صحبت های متفاوت و بعضاً متناقضی شنیده می شود. برای پیدا 
کردن این کالف سردرگم نیز آنطور که معلوم است باید رنج دوران 

ببینیم و خون دل ها بخوریم!
به  رئیس دادگستری کاشان  افضلی  تابستان، سیروس  ابتدای  در 
مناسبت هفته قوه قضائیه از کاهش ۳۷ درصدی آمار طالق خبر 
از ۷00 طالق  برای شهری که ساالنه بیش  اتفاق،  این  بود.  داده 
در آن به ثبت می رسد یا به عبارتی به ازای هر سه ازدواج، یک 
جدایی رخ می دهد می توانست نور امیدی در دلها ایجاد کند. اما 
طولی نکشید که آن شیرینی به تلخی گرائید. در بیست و ششم 
تیر، منصور فرجی مدیر حوزه های علمیه در جلسه فرمانداری از 

افزایش طالق ابراز نگرانی کرد.
جالب است که در عرض یک ماه، پیرامون یک موضوع، دو مدل 

حرف زده می شود. یک مسئول از کاهش طالق سخن می گوید و دیگری 
از افزایش آن.  اّولی اظهار امیدواری می کند و دومی ابراز نگرانی!

جای سوال دارد؛ مگر منبعی که این آقایان از آن استفاده می کنند واحد 

برای  که  کسانی  دهد؟  می  خالف  نتیجه  اینطور  که  نیست  مشخص  و 
تشخیص شدت درد جامعه، 1۸0 درجه با هم زاویه دارند چطور خواهند 
توانست راه درمان را پیدا کنند؟ این قضیه، مانند آن است که یک پزشک، 
تجویز  دارو  و  قرص  او  برای  و  دهد  گزارش  بهبود  روبه  را  مریضی  حال 

نماید اما پزشک دیگر، حال آن بیمار را وخیم تشخیص داده 
و توصیه کند که وی را سریعا تحت عمل جراحی قرار دهید. 
قطعا ارائه دو وضعیت متناقض، موجب سردرگمی جامعه می 
شود و چه بسا مردم را نسبت به صحبت های بعدی مسئوالن 

بی اعتماد کند.
فضای  توانست  خواهد  اینکه  خیال  به  سطور،  این  نگارندۀ 
ابهام آلود ماجرا را روشن کند به اداره ثبت احوال که مسئول 
اما رئیس آن  مستقیم ثبت چنین وقایعی است مراجعه کرد 
اداره از دادن اطالعات خودداری نمود و گفت: »اصاًل نمی توانم 

آمار طالق را به شما بدهم، بروید از فرمانداری بگیرید!«
نهایتاً در روز یکشنبه 2۴ شهریور عباسعلی قپانی پور معاون 
فرماندار از این راز پرده برداشت و گفت: »طی سالهای ۹6 و 
۹۷ به ترتیب تعداد 2۳۴0 و 20۸۳ مورد ازدواج شکل گرفته 
که در مقابل تعداد ۷۳۳ و ۷۷1 فقره طالق هم به ثبت رسیده 

است.«
در پایان، خوب است از همه آقایان بپرسیم که شما برای رفع 
این آسیب اجتماعی، حداقل در حوزه مسئولیت تان چه کرده 
اید؟ چرا به جای اینکه مردم از مسأله طالق احساس نفرت کنند، از ازدواج 
رویگردان شده اند؟ نتیجه جلسات مختلفی که می گیرید کجاست؟ نکند 

هنوز دارید ریشه یابی می کنید؟!

بیم ها و امیدها..!
آمار وضعیت طالق، نگران کننده یا امیدوار کننده!؟
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