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 C تولید داروی درمان هپاتیت
در کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت با 
اشاره به فرا رسیدن روز جهانی هپاتیت، گفت: یکی 
از توصیه های سازمان جهانی بهداشت این است که 
کشــورها باید ویروس هپاتیت C را تا سال ۲۰۳۰ 
 Cحذف کنند و خوشبختانه داروی درمان هپاتیت
در کشور تولید می شود. به گزارش ایلنا، رضا ملک زاده 
در آیین راه اندازی همزمان دفاتر و واحدهای مالکیت 
فکری دانشــگاه های علوم پزشکی کشــور و آغاز 
حذف هپاتیت سی در کشــور از شهر رفسنجان، 
اظهارکرد: ایران یکی از کشورهایی است که برای 
حذف هپاتیت C برنامه ریزی کرده و خوشبختانه 
داروی معالجه این بیماران در کشور تولید می شود 
و تحت پوشش بیمه قرار دارد. وی افزود: در مرحله 
اول تولید داروی ایرانی هپاتیت C، یک هزار و ۴۰۰ 
نفر تحت درمان قرار گرفتند که ۹۸ درصد از آن ها 
معالجه شدند اما در مرحله ملی، به سراغ مخزن این 
ویروس از گروه های آسیب پذیر از جمله زندانیان و 

معتادان خواهیم رفت.
    

گرمای امسال رکورد زد

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی گفت: امسال گرما در برخی شهرها 
رکورد زد.  صادق ضیائیان در گفت وگو با ایسنا، با تاکید 
بر اینکه در تیرماه امسال دمای همه استان ها بدون 
استثنا باالتر از حد نرمال بوده است، اظهارکرد: بررسی  
عددهای ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی نشان 
می دهد که در تیرماه امسال دما در تعدادی از شهرها 
و ایستگاه ها رکورد آمار سال های گذشته را زده است، 
به طوری که در زرقان استان فارس در تاریخ ۲۵ تیرماه 
دما به ۴۵ درجه رسید درحالی که باالترین دمای این 
منطقه مربوط به ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۲، با 
عدد ۴۳.۷ بوده اســت. وی ادامه داد: در ۲۲ تیرماه 
امسال سرخس استان خراسان رضوی دمای ۴۸.۶ 
درجه سلسیوس را تجربه کرد در حالی  که باالترین 
دمای ثبت شده در این ایستگاه، مربوط به ۱۲ تیرماه 
ســال ۱۳۹۰ با ۴۷.۶ درجه سلســیوس بوده است 
همچنین امسال در ۲۸ تیرماه در نهاوند همدان، دما 
به ۴۰.۲ درجه سلسیوس رسید و قبل از این باالترین 
دمای ثبت شده در این منطقه در تیرماه سال گذشته 
بوده است که دما در حد ۴۰ درجه سلسیوس بود. در 
تهران در ۲۶ تیرماه امسال، دمای شب به ۳۳.۸ درجه 
سانتیگراد رسید که در ۶۹ سال اخیر کم سابقه بوده 
و آخرین بار در ســال ۸۲، تهران دمای ۳۲ درجه را 
تجربه کرده است. به گفته ضیائیان در استان تهران 
امسال بیشترین دمای ثبت شده مربوط به ایستگاه 
مهرآباد با عدد ۴۱.۷ درجه سلسیوس بود و کمترین 
دما در ایستگاه فیروزکوه با عدد ۷.۲ درجه سلسیوس 

ثبت شده است. 
    

تصمیم جدی برای ساماندهی 
کودکان کار 

وزیر کشور گفت: رویکرد ما، ساماندهی، حفاظت 
و صیانت از کودکان کار است و دستگاه های مربوطه 
باید وظایف خودشان را در این زمینه انجام دهند. به 
گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: گزارشی 
که به ما ارائه شده، حاکی از آن است که این کودکان 
در محل های نامناسبی نگهداری می شوند و باندها 
از آنها سوءاستفاده می کنند و مورد سوءاستفاده قرار 
می گیرند. رحمانی فضلی یادآور شد: بخش زیادی از 
کودکان کار داخل کشور را کودکان کار اتباع خارجی 
تشکیل می دهند. وی بیان کرد: موضع ما در مقابل 
کودکان کار، حرفه آموزی، آموزش و در صورت نیاز، 
خدمات درمانی است که تصمیم گرفته شده تا کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و بهزیســتی، این خدمات را 
برای این کودکان ارائه دهند. وزیر کشور اظهار کرد: 
ورود کودک از افغانستان، موضوع جدی است که قرار 
است ما این را با دولت افغانستان در میان بگذاریم چرا 
که بیشتر این کودکان غیرقانونی وارد می شوند و باید 
ساماندهی شوند. به گفته رحمانی فضلی، اگر دولت 
افغانستان برای این موضوع تصمیمی اتخاذ نکند، 
ما مجبور می شــویم به عنوان افرادی که غیرمجاز 
وارد کشور شده اند، این کودکان را به کشور خودشان 

عودت دهیم.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

خردادماه گذشــته ســخنگوی 
کمیســیون بهداشــت و درمــان 
مجلس بــا تاکید بر این کــه صدا و 
ســیما قبل از هر نوع تبلیــغ با هر 
مواد آرایشی و بهداشــتی مرتبط با 
ســامت مردم از وزارت بهداشــت 
اســتعام بگیرد، گفت: »با توجه به 
گایه سازمان نظام پزشکی از عدم 
رعایــت این موضوع توســط صدا و 
سیما ما قطعا مکاتبات الزم را با این 
سازمان خواهیم داشت«. حیدرعلی 
عابدی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
گایه رئیس سازمان نظام پزشکی 
از تبلیغات مرتبط با مواد آرایشــی و 
بهداشتی در ســازمان صداوسیما، 
اظهار کرد: »طبــق مصوبه مجلس 
هر نوع تبلیغ کاالی آسیب رسان در 
تلویزیون  جرم محســوب می شود، 
در حال  حاضر بحث بر سر کاالهایی 
اســت که از نظر جســمی به مردم 
آســیبی وارد نمی کند، اما به وسیله 
تبلیــغ آن در تلویزیــون از مــردم 

کاهبرداری می شود.«
ایــن روزهــا شــامپوهای رفع 
ســفیدی مو و رویــش مجدد موی 
ســر، دمنوش های الغــری و حتی 
کرم هــای برطرف کننــده چین و 
چروک صورت و معرفی کفش برای 
برطرف کــردن درد کمــر از جمله 
تبلیغاتی هستند که روزی چند بار از 
شبکه های مختلف تلویزیونی پخش 
می شــوند و در هر تبلیغ نه آدرس 
شرکتی داده می شود و نه مرکز قابل 
اعتنایی برای مراجعــه وجود دارد! 
تنها یک شــماره تلفن و یک سامانه 
پیامکی رابط خریدار و فروشــنده 
محصول است. نکته جلب توجه هم 
این اســت که تاکنــون چندین بار 

تاکید شده که این اقام دارای مجوز 
از وزارت بهداشت هستند در صورتی 
که سخنگوی سازمان غذا و دارو این 
موضوع را رد می کند و معتقد است 
که هیچ یک از این محصوالت تبلیغ 
شده مجوز رسمی  سازمان غذا و دارو 
را ندارنــد! با این اوصــاف همچنان 
تبلیغات بی محتوا و دور از واقعیت از 
شبکه های مختلف تلویزیونی منتشر 
می شود و ســازمان صداوسیما عدم 
اختصاص بودجه به این ســازمان را 
دلیل اصلی چنین تبلیغاتی می داند؛ 
شاید در نگاه اول این موارد تنها یک 
تبلیغ ســاده به نظر برسند اما تاریخ 
ثابت کرده اســت که این تبلیغات 
درآمدزا برای صداوســیما می تواند 

برای مردم فاجعه آفرین باشد.
 از تبلیغ موسسات جنجالی 

تا پدیده کالهبردار
همین چند ســال پیش بود که 
صداوســیما به مامن امنــی برای 
تبلیغــات صندوق هــای اعتباری 
تبدیل شــده بود، آن قدر تبلیغات 
برای ثامن الحجج و پدیده شــاندیز 
و ســایر موارد انجام شــد که مردم 
اعتماد کردنــد و میلیارد ها تومان 
پول  و سرمایه شان را به این موسسات 
و پروژه ها ســپردند و دســت آخر 
فاجعــه ای به بــار آمــد و خیلی ها 
زندگی شــان را در این راه از دست 
دادنــد. چنانکه دیــروز مدیرعامل 
پدیده شاندیز به حبس ابد محکوم 
شــد؛ اما اکنون بحث موسســات 
و صندوق هــای اعتباری نیســت، 
این روزهــا صحبت از شــامپو ها و 
لوازم آرایشــی بهداشــتی است که 
نمونه های آن را در هیچ داروخانه ای 
پیدا نمی کنید و برای دریافت آن ها 
باید به ســامانه ای که بارهــا و بارها 
توسط رســانه ملی منتشر می شود، 
پیامک بزنید. شاید برای خیلی ها این 

سوال به  وجود آمده باشد که اگر این 
اقامی  که تبلیغ می شود واقعی است 
چرا در هیچ بازار، فروشگاه، مغازه و 
حتی داروخانه ای به فروش نمی رسد؛ 
البته که جواب آن را چند روز پیش 
سخنگوی سازمان غذا و دارو داده و 
خط باطلی بر تمام ادعاهای مربوط 
به این تبلیغات کشــیده بود. شهرام 
شعیبی سخنگوی ســازمان غذا و 
دارو گفته بود: »محصــول تقویت 
موی »ب« که در صداوسیما تبلیغ 
می شود، دارای پروانه ساخت از یکی 
از دانشــگاه های علوم پزشکی بوده 
اما نمی تواند با ادعای درمانی تبلیغ 
شود. محلول تقویت موی »ب« تنها 
از اداره آرایشــی- بهداشتی یکی از 
دانشــگاه های علوم پزشکی کشور، 
به عنوان یک محصول آرایشی مجوز 
دریافت کــرده و تنهــا می تواند به 
عنوان محصول آرایشی تبلیغات یا 

فعالیت کند.«
محصوالتی که حتی مجوز برای 

نمایش تبلیغات ندارند
او افزود: »تبلیغات این محصول به 
عنوان یک محصول درمانی به دلیل 
نداشتن مجوز از سازمان غذا و دارو 
کامًا غیرقانونی است، این محصول 
تبلیغی تنها می تواند ادعای تقویت 
مو را مطرح کنــد، اما مطالبی که در 
تبلیغات آن مبنی بــر جلوگیری از 
ریزش مو و خــواص درمانی آن ادعا 
می شــود، کامًا غیرقانونی اســت. 
محلول تقویت موی »ب« فاقد مجوز 
تبلیغات از سازمان غذا و دارو و وزارت 
بهداشت اســت، این محصول حتی 
برای نمایش تبلیغات خود در رسانه 
ملی نیز از مراجــع ذی صاح مجوز 
ندارد. بنایراین سازمان صداوسیما 
موظف اســت نســبت بــه مجوز و 
پروانه هــای فعالیت ایــن محصول 

اقدام و آن ها را بررسی کند.«

اما این همه ماجرا نیست؛ چراکه 
دو روز پیش ایرج حریرچی، معاون 
کل وزارت بهداشت نیز گفت: »تمام 
داروهایی که از طریق شــبکه های 
ماهواره ای تبلیغ می شــود، تقلبی 
است و از شــبکه های غیررسمی  و 
قاچاق وارد شــده اند. قریب به اتفاق 
تبلیغات پزشــکی و دارویی کذب یا 
غیرقانونی هســتند، تبلیغ داروها و 
ذکر خواص درمانی در تبلیغات هر 
نوع مواد و محصول در رســانه های 
عمومی  که مخاطب آنهـــا عمـوم 
مـــردم هستند، طبق قانون ممنوع 
است. تخلفات مذکور در رسانه های 
رســمی  هم به میزان قابل توجهی 
وجــود دارنــد، ولــی در فضــای 
غیررســمی  خصوصا شــبکه های 
ماهواره ای و فضای مجازی شــدت 

بسیار زیادی دارند.«

تبلیغ داروها در رسانه های 
عمومی ممنوع است

او گفته بود: »بیش از ۹۹ درصد 
تبلیغات در حوزه پزشکی و دارویی 
فاقد مجوز هستند؛ در حالی که طبق 
آیین نامه بند »ب« ماده سه سازمان 
نظام پزشکی همه این تبلیغات باید 
شــماره اخذ مجوز داشــته باشند. 
منظور از تبلیغات پزشکی و دارویی 
هرگونه پیــام یا اطـاع رســـانی 
اسـت کـه منجر به ترغیب دریافت 
یا مصــرف خدمــات و محصوالت 
می شود؛ چراکه مشتری کافی ندارد 
یا تبلیغات برخی پزشکان که اکثرا 
هم پزشــکان مطرح و برجسته ای 
نیستند به اشکال مکتوب، شنیداری، 
گزارش و... صرفا برای جلب مشتری 
صورت می گیــرد. ســازمان نظام 
پزشکی که مسئولیت قانونی نظارت 
بر تبلیغات پزشکی را برعهده دارد، 
اخیرا اقدامات خوبــی در این زمینه 
انجام داده  است. حلقه اول برخورد 
ســازمان نظام پزشــکی در مورد 

تبلیغات غیراخاقی است.«
این کار امکان پذیر نیست!

در ایــن میــان برای بررســی و 
صحت سنجی یک مورد از تبلیغات 
صداوســیما درباره شامپوهای رفع 
سفیدی مو و رویش مجدد موی سر با 
کارشناسان صحبت کردیم. علیرضا 
عبــدی، متخصص پوســت ومو به 
»توسعه ایرانی« می گوید: »در هیچ 
جای دنیا دارویی برای رفع سفیدی 
مو وجود نــدارد و اگر افرادی چنین 
ادعایــی دارند بایــد محصول خود 
را ثبت اختراع کننــد. حتی درباره 
رویش مجدد مو هم نمی توان با این 
قطعیت صحبت کرد که فان شامپو 
می تواند موجب رویش مجدد موی 
سر شود! برخی از محصوالت مجوز 
تولیــد می گیرند، امــا متخصصان 
پوســت و مو که با آخرین یافته های 
علمی  طبابت می کنند آن ها را تایید 

نمی کنند.«
عبدی می گویــد: »این تبلیغات 
باعث شده برخی افراد پیش ما بیایند 
و از ما بخواهند کــه معجزه کنیم تا 
موهای شان سیاه شود یا اینکه دوباره 
رشد کند! این کار امکان پذیر نیست! 
شاید با کمک برخی دارو ها بتوان جلو 
ریزش موی ســر را گرفت که البته 
این موضوع هم بــرای افراد مختلف 
متفاوت است و قطعیت ندارد اما هیچ 

دارویی وجود ندارد که به کمک آن 
بتوان کسی را از طاسی نجات داد که 
اگر وجود داشت در حال حاضر کسی 
کاشــت مو انجام نمی داد و همه از 

همان داروها استفاده می کردند.«
هیچ دارویی برای رفع کامل 

سفیدی مو وجود ندارد
او در ادامه افــزود: »درباره رفع 
ســفیدی مو هم باید بگویم ممکن 
اســت در مراکز تحقیقاتــی دنیا، 
برخی داروها در این زمینه در مرحله 
تحقیقات باشند، اما براساس آخرین 
یافته های علمی  که در دانشگاه های 
معتبر علوم پزشکی کشور تدریس 
و در کنگره هــای پوســت و مو ارائه 
می شود، هیچ دارویی برای رفع کامل 
سفیدی مو وجود ندارد چه برسد به 
شامپویی با این خاصیت! متاسفانه 
این طور که شــنیده می شود صدا و 
ســیما هرازگاهی با شرکتی قرارداد 
می بندد و محصولی را تبلیغ می کند، 
اما مسئوالن باید در رابطه با این گونه 
تبلیغات نظارت عمیق تری داشــته 
باشــند! چطور می شــود محصولی 
که هیچ قطعیتی دربــاره آن وجود 
ندارد با چنین قطعیتی درباره تاثیر 
آن صحبت شود و حتی آن را تبلیغ 
کرد؟! رسانه ملی امین مردم است و 
مردم ما به آن اعتماد دارند. چرا باید 
اینگونه از اعتماد مردم سوءاستفاده 

شود؟«
شورای نظارت بر صداوسیما 

کجاست؟
شــاید باورش ســخت باشد، اما 
در روند نظارتی موجود، شــورایی 
متشــکل از ۶ نماینده از ســه قوا بر 
کار صداوســیما نظارت دارند. با این 
وجود روند اجرایی صداوسیما نشان 
می دهد آن طور کــه باید نظارتی بر 
عملکرد رسانه ملی صورت نمی گیرد 
چراکه اگــر نظارتی وجود داشــت 
مدیران این رســانه بــرای جبران 
کسری بودجه با اعتماد مردم بازی 
نمی کردند. ایــن وضعیت در حالی 
اســت که رقم حدودی برای بودجه 
صداوسیما در ســال ۹۸، یک هزارو 
۸۴۰ میلیارد تومان اعام شده است؛ 
این رقم در سال ۹۷، یک  هزارو ۶۴۶ 
میلیارد تومان و در ســال  ۹۶، یک 
هزارو ۵۹۸ میلیارد تومان بوده است.

گزارش »توسعه ایرانی« از تبلیغات بی پایه و اساس در صداوسیما 

بازی با اعتماد مردم برای جبران کسری بودجه

خبر

مدیرکل زندان های استان تهران گفت: 
امیدواریم در مــدت از پیش تعیین شــده 
وضعیت زندان های استان را بهبود ببخشیم.

به گزارش ایلنــا، حیات الغیــب در آغاز 
مدیریت خود در ۵۲ ســاعته از ۹ مرکز تابعه 

زندان های استان بازدید کرد.
وی هدف از ایــن بازدید ها را کــه گاه به 
مدت ۷ ساعت کاری در برخی از ندامتگاه ها 
به طول انجامید بررســی شــرایط موجود 
در ندامتگاه های اســتان برشــمرد و افزود: 
مراکز تابعــه در زندان های اســتان تهران 
بنا بــه پراکندگــی جغرافیایــی، جمعیت 
کیفری بــاال و همچنین نــوع طبقه بندی 
جرایم؛ مدیریتی چند بعدی را بنا به در نظر 

گرفتن مقتضیات مکانــی و روحیات خاص 
مددجویــان و همچنین میــزان توانمندی 
آنان در تمامی مولفه های انسانی مدیریتی 
فوق العاده هوشــمند را می طلبد که نیل به 
این سیســتم نظارتی و مدیریتی با تعامل و 
همفکری کلیه کارکنان و مسئوالن مجموعه 
با هّمتــی جهادی و اندیشــه های نو محقق 

خواهد شد.
حیات الغیب خاطرنشان کرد: با عنایات 
الهی و همچنین تــاش مضاعف همکاران 
در تمام زمینه ها ســعی در بهبود شــرایط 
داریم که تاش مجموعــه بر این خواهد بود 
تا با اســتفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات 
درون ســازمانی و بــرون ســازمانی جهت 

پیشبرد و اهداف سازمانی استفاده شود. وی 
در این بازدید ها از کلیه قسمت های مربوط 
به مکان های خدمــات دهی مددجویان اعم 
از اندرزگاه هــا، آشــپزخانه، موتورخانه ها، 
سرویس های بهداشتی، حمام ها، سالن های 
ماقات سه گانه )کابین، حضوری و شرعی( 
واحد های فرهنگی، اشــتغال و... به صورت 
کاما موشکافانه بازدید کرد و ضمن استماع 
مشــکات از زبان کارکنــان و مددجویان 
توصیه هــای الزم را به مســئولین مربوطه 

اباغ کرد.
مدیــر کل زندان هــای اســتان تهران 
همچنین با حضور در آسایشــگاه پرســنل 
وظیفه و یگان حفاظت زندان های اســتان 

بر حفظ شان کارکنان یگان در هر زمینه ای 
تاکید کرد؛ و دســتور بازســازی و بهسازی 
مکان های مرتبط بــا یگان های حفاظت در 
سطح زندان های استان را در کوتاه ترین زمان 

ممکن صادر کرد.
حیــات الغیب صرف فعل »نمی شــود و 

نمی توان« را با هر بهانــه ای مردود خواند و 
ابراز امیدواری کرد بتــوان در مدت از پیش 
تعیین شــده وضعیت زندان های استان را 
بهبود بخشید و تا حد ممکن تحقق زندانبانی 
مطلوب را بر مبنای استاندارد های سازمان به 

منصه ظهور رساند.

مدیرکل زندان های استان تهران:

وضعیت زندان های پایتخت بهبود می یابد 

طبق مصوبه مجلس هر نوع 
تبلیغ کاالی آسیب رسان 

در تلویزیون جرم محسوب 
می شود، در حال  حاضر 

بحث بر سر کاالهایی است 
که از نظر جسمی به مردم 

آسیبی وارد نمی کند، 
اما به وسیله تبلیغ آن 
در تلویزیون از مردم 
کالهبرداری می شود

بر اساس آخرین یافته های 
علمی  که در دانشگاه های 

معتبر علوم پزشکی کشور 
تدریس و در کنگره های 

پوست و مو ارائه می شود، 
هیچ  دارویی برای رفع کامل 
سفیدی مو وجود ندارد چه 

برسد به شامپویی با این 
خاصیت!
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