کاهش  ۲۰درصدی زاد و ولد طی  ۳سال گذشته

3

هربامداد در سراسر کشور

محسن چاوشی علیه تجزیه طلبان

به نظر میرسد هدف روزنامه اصلی
جناح راست در مطالب ضد برجامی
فقط حسن روحانی و وزارت خارجه او نیست
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سرمقاله

اعضای هیئت مدیره بانک تجارت برای خود تصویب کردند

ش نجومی
پادا 
ازجیبملت

غالب مســئوالن و کارشناســان متفق القول

میگویند تعطیــات  6روزه که به پیشــنهاد

وزارت کشــور انجام شــد نتایج بدی به دنبال

داشــته اســت ،آفتاب یزد نیــزدر گزارش
مبسوطی قبل از اجرای تعطیلیها در این زمینه

هشــدار داده بود.اکنون چه کســی پاسخگوی

تکمیل شــدن ظرفیت بیمارســتان هاست؟

آقای رحمانی فضلی!

تو ضیحی
دارید؟

قوهقضائیهبهپاداشهاینجومی

هیئتهای مدیره بانکها ورود میکند؟
بانکهای کشور جز اینکه خلق نقدینگی نموده و باعث تورم و مطالبات بالوصول شوند،
چهمدیریتوعملکردمثبتیداشتهاندکهپاداشهاینجومیبرایخودتصویبمیکنند.
اگر سقف پاداشها قانونی هم باشد چون مبلغ نجومی است ،باید جلو آن گرفته شود

قاسم محبعلی کارشناس مسائل خاورمیانه
در گفتگو با آفتاب یزد پیرامون سفر الکاظمی
به آمریکا و توافقات فی مابین
یادداشت1 -

باور خروج آمریکا از عراق «ساده لوحانه» است!
ِ
یادداشت2 -

پدیده «سالمندان سر راهی» را
جدی بگیریم
امیر محمود حریرچی

به سوی پزشکی
مبتنی بر شواهد
بابک خطی

طبیب و فعال اجتماعی

جامعهشناس

افزایش تعداد سالمندان مجهول الهویه که به دالیل مختلف
هیــچ اطالعاتی از هویت خود نداشــته و درگوشــه و کنار
شــهر رها شدهاند ،پدیده اجتماعی «ســالمن ِد سرراهی» را
به وجود آورده اســت؛ موضوعی که با روند افزایش جمعیت
پیر ،نگرانکننده و چالشبرانگیز اســت .افزایش مشــکالت
اقتصادی ،نبود حمایتهای اجتماعی و ناتوانی خانوادهها در
نگهداری و پرداخت هزینههای مراکز نگهداری ســالمندان،
خواســته یا ناخواســته پدیده ســالمند آزاری و در نتیجه
سالمند ســرراهی را دو چندان کرده اســت و اگر وضع به
همیــن منوال پیش بــرود با رواج این پدیده شــوم مواجه
خواهیم شد.
واقعیت این اســت که رفاه اجتماعــی در جامعه ما به کلی
فراموش شــده اســت ،در بحــث رفاه اجتماعــی  ۲بخش
از جامعــه مورد توجه زیــادی قرار میگیرند ،یک دســته
افراد زیر  ۱۵ســال هســتند و دســته دیگر افراد باالی ۶۰
ســال که به اصطالح ســالمندان نامیده میشوند .اما از آن
جایی که رفاه اجتماعی و حقوق شــهروندی در کشــور ما
کامال بیمعنا اســت در چنین شــرایطی اولین قشــری که
آســیب میبینند همین گروههای حســاس باالی  ۶۰و زیر
۱۵سال هستند.
وقتــی حداقــل نیازهای ســالمندان به عنوان حقشــان از
طرف دولــت و حاکمیت و به موجب قانون تامین نشــود،
خانوادهها هم تــوان نگهداری از ســالمندان را ندارند و در
نهایت آنها را رها میکنند .چون این بخش از ســالمندان
که درباره آنهــا صحبت میکنیم معموال از اقشــار پایین
جامعه هســتند دقیقا مثل کودکانی که ســر راه گذاشــته
میشــوند ،بنابرایــن خانوادهها توانایی مالی رســیدگی به
آنها را ندارند.
ادامه در صفحه4

باید بپذیریم که امروزه روند تشــخیص و درمان بیماران به
ســمت پویایی و چابکی هرچه بیشتر میرود به این معنی
که از به روز شدهترین مطالب پزشکی ارزشمند برای مراحل
تشخیص و درمان استفاده میگردد.
هرچنــد در نقش محــوری و پایهای کتابهــای رفرنس
پزشــکی خدشــهای وارد نیســت اما این مهم طبعا حتی
بــا اســتناد بــه روز شــدهترین کتابهای مرجــع قابل
دسترســی نیســت چرا که میدانیم ایــن کتابها حتی
در اولیــن روزهای ارائه شــدن ادیشــنهای جدیدشــان
هم دیگر به روز نیســتند وبه نوعی متعلق به گذشــته به
حســاب میآیند و ســالهای زیادی اســت کــه طب در
دنیــا از روش مبتنی بــر شــواهد ()evidence based
استفاده میکند.
امکان دسترسی به آخرین و به روزترین مقاالت در باب یک
مســئله تقریبا به راحتی وجود دارد اما این کافی نیست و
امکان دارد بســیاری از این مطالعات و پیپرها کاربردی و یا
ارزشمند نباشند.
هنر پزشــک حاذق این اســت که بتواند مقاالت مختلف را
با روش علمی ارزیابی و بررســی نموده ،میزان قابل اعتماد
بودن و اعتبار آن را برای اســتفاده در پروسهی تشخیص و
درمان پزشکی ،تعیین کند.
مســئلهای که البتــه نیاز به آموزش دارد تا مســائلی مثل
ارزشــمندی و قــدرت انــواع مطالعهها و مســائل اولیهی
نحوه تحلیل آماری مقاله و مســائل بسیار دیگری که برای
زبردست شــدن در ارزیابی مطالعات مختلف الزم است ،از
سوی پزشک آموخته شود.
هر بیمار حتی در صورت بیماری و شــرایط مشابه داستان
خاص خــود را هم دارد .پزشــک در ایــن روش عالوه بر
آگاهی و اشــراف بر کتب مرجع پزشــکی ،درصورت وجود
نیاز ،آخرین اطالعات پزشکی دنیا در مورد بیمار و بیماری
مورد نظر خود را مرور کرده و پس از تعیین اعتبار از موارد
بدردبخور آن در پروسه درمان استفاده میکند.
یک موضوع مهم اما این اســت که چرا با اینکه تعداد قابل
توجهی از پزشــکان در برنامههای آموزشی مختلف دوران
تحصیل خود این آموزشها را فرا گرفته و قادر به اجرای آن
هستند ،این روش کاربردی هنوز چنانکه باید و شاید مورد
استفاده نبوده و جا نیفتاده است.
به نظر نگارنده این مســئله ریشه در نگاه سنتی جامعه به
جایگاه یک پزشک داشته ،نیاز به آموزش و تغییر دارد.
آنچه در ذهن اکثریت مردم وجود دارد این است که پزشک
باید دانا و عالم به کل امور طبی باشد و بهترین تجویزها ،در
مسائل مختلف را در آن واحد در ذهن داشته باشد.
مواجهه با پزشــکی که پس از شرح حال و معاینه به سراغ
سرچ ،بررسی و باال و پایین کردن آخرین مقاالت و ارزیابی
آنها درباب مشــکل بیمار در لپتاپ یا اسمارتفون خود
میرود ،به مذاق بیمار اصال خوش نمیآید و برعکس برایش
بســیار گران آمده و آن را نه از ســر دانش و امروزی بودن
پزشک که ناشی از بیسوادی او تعبیر میکند.
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گزارش

قاسممحبعلیکارشناسمسائلخاورمیانه
در گفتگو با آفتاب یزد پیرامون سفر الکاظمی
به آمریکا و توافقات فی مابین

باور خروج آمریکا از عراق
ِ
«ساده لوحانه» است!

«کاظمــی در دیدار با بایــدن تعهداتی
میدهد تا نخســت وزیــری خودش را
تضمین کنــد» این را «مثال اآللوســی»
سیاستمدار عراقی در سخنانی پیرامون
سفر نخست وزیر عراق به ایاالت متحده
آمریکا گفته و متذکر شــده است«:هر
گونه خروج آمریکا از عراق باعث میشود
تا این کشور به فضایی ایده آل برای فتنهها
و جنگهای منطقهای تبدیل شود ».پیشتر
آفتاب یزد در بررسی اهداف و برنامههای
سفر منصورالکاظمی به این مسئله اشاره
کرده بود که؛ خواست الکاظمی ادامه ی
نخست وزیری اســت در همین رابطه
«محبعلی» مدیرکل پیشــین خاورمیانه
و شــمال آفریقــا ی وزارت امور خارجه
میگوید :برای آمریکا«فرد» مهم نیست،
واشنگتن به دنبال کسی است که راحتتر
به اهداف منطقهای خود دست پیدا کند!

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :یک کارشناس مسائل خاورمیانه
به آفتاب یزد گفت«:خروج آمریکا از افغانســتان هیچ ارتباطی
بــه خروج آمریکا از عراق ندارد به تعبیری دیگر ،آمریکاییها از
این که زمین افغانستان را به آوردگاهی برای گرفتارکردن دیگر
رقبای منطقهای خود تبدیل خواهد کرد اما عراق برای واشنگتن
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و باور این مسئله که آمریکا
عراق را به این سادگی رها کرده از آن جا خارج خواهد شد ،باوری
سادهلوحانهاست».قاسممحبعلیهمچنینمعتقداست«:آمریکا
چندان بــه نامها در رأس هرم قدرت در عراق توجهی نشــان
نمیدهد .برای کاخ سفید آن مهرهای مهم است که به اهداف و
برنامههای ایاالت متحده ی آمریکا نزدیکتر باشد حال میخواهد
منصورالکاظمی باشد یا نوری المالکی!»
همه نیروهای جنگی آمریکا

تا پایان سال  ۲۰۲۱از عراق خارج میشوند؟!
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در پایان چهارمین دور مذاکرات استراتژیک میان عراق و ایاالت
متحــده ،دو طرف توافق کردند همه نیروهای جنگی آمریکا تا
پایان سال  ۲۰۲۱از عراق خارج شوند .این توافق در بیانیه نهایی
که در پایان چهارمین و آخرین دور گفتگوهای استراتژیک بین
دو کشــور صادر شــد صورت پذیرفت .فواد حسین ،وزیر امور
خارجه عراق و آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا ریاست
هیئتهای بغداد و واشنگتن را در چهارمین و آخرین نشست
گفتگوی اســتراتژیک برعهده داشتند که از یازدهم ژوئن سال
 ۲۰۲۰به عنوان بخشی از توافقنامه چارچوب استراتژیک ۲۰۰۸
برای رابطه دوســتی و همکاری بین ایاالت متحده و عراق آغاز
شد .این دو کشور توافق کردند پس از پایان بحث و گفتگوهای
تیمهای فنی ،روابط امنیتی کام ً
ال به ارائه مشــاوره ،آموزش و
همکاری اطالعاتی محدود شود و تا  ۳۱دسامبر  ۲۰۲۱نیروهای
جنگی آمریکا از عراق خارج شوند.
ادامه در صفحه 2

آقای قالیباف!
واکس زدن با ما
مرغ10هزارتومانیباشما
منصور مظفری
مدیر مسئول

اید:
آقای قالیباف! شــنیدهام متواضعانه گفته 
« حاضرم برای حل مشکالت کفش هر کسی را
واکس بزنم»،ای کاش هنوز «پوتین خدمت»
به پا داشــتید که دغدغهی «واکس» خورده
بودن کفش مســئوالن ،ذهن شما را مکدر
نکند!ای کاش خیلی به کفشهای واکس زده
بها نمیدادید و قب ِ
ل بر زبان راندن این سخن،
اندکی فکر میکردید که برای حل مشکالت
مردم ،مگر باالتر از رئیس مجلس نیز داریم؟
اصال از سران سه قوه مگر مسئول باالدستتری
نیز داریم که حاال حاضر به واکس زدن کفش
مسئولی شدهاید که مشــکلی از مشکالت
مردم را حل کند وای کاش میدانستید ،حل
مشــکالت بیش از کفش واکس زده ،آستین
باالزده میخواهد ،عــزم میخواهد ،درک
درستی از مســائل و مشکالت مردم داشتن
میخواهد وای کاش میدانستید مردم هرچه
میکشند از همین کفشهای واکس خورده
و شلوارهای اتو کشــیده و اخمهای در هم
فرو رفته است.
آقای قالیبــاف!ای کاش میگفتیــد تا ما با
درشتترین تیتر ممکن نتیجه ی آیند و روند
شما و دوستان تان به خوزستان و شمال کشور
و سیستان و بلوچستان را  به مردم بازگو کنیم
که چه بود ،که چه شد که اصال چرا نشد؟
ادامه در صفحه2

خبر

دیدار وزیران خارجه عربستان و پاکستان درباره افغانستان
وزیر خارجه عربستان در جریان دیدار با همتای پاکستانی
خود به بررسی روابط دوجانبه پرداخت .به گزارش ایسنا ،به
نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم ،فیصل بن فرحان،
وزیر خارجه عربســتان در مقر وزارت خارجه پاکستان با
شاه محمود قریشــی ،وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.
دو طــرف در جریان این دیــدار در خصوص لزوم افزایش
تالشهای جهان اسالم برای مقابله با افراطگرایی ،خشونت
و طائفهگرایی و تالش بیوقفه برای برقراری امنیت و صلح
جهانی ،اهمیت تداوم تالشهای مشترک جهت مقابله با
پدیده تروریسم که هیچ ارتباطی به هیچ دین ،نژاد یا رنگ
ندارد و همچنین مقابله با تمامی اشکال تروریسم و منابع آن
به بحث و تبادل نظر پرداختند .در همین راستا ،فیصل بن

فرحان خاطرنشان کرد ،روابط عربستان با پاکستان تاریخی
و مســتحکم است و در این دیدار حمایت از روابط بین دو
کشــور مورد بررسی قرار گرفت .وزیر خارجه عربستان در
ادامه افزود ،چالشهای محیط زیســت و مقابله با ویروس
کرونا یکی از بارزترین موضوعاتی بود که با طرف پاکستانی
در خصوص آنها گفتوگو شــد .فیصل بن فرحان گفت
که کشورش ارتباط قوی و مستحکمی با پاکستان دارد و
تالش و همکاری برای توســعه روابط بین دو کشور ادامه
دارد .در همین راستا ،شاه محمود قریشی تصریح کرد :ما از
ســرمایه گــذاران ســعودی میخواهیم در پاکســتان
سرمایهگذاری کنند و حمایت تمام قد و نامحدود عربستان
از پاکستان را ارج مینهیم.

