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تولید »استخوان نیمه زنده« برای درمان ضایعات استخوانی
رییس دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 
پروژه تحقیقانی دانشگاه در زمینه ساخت استخوان نیمه زنده برای درمان ضایعات 

استخوانی در این دانشکده خبر داد.
دکتر آرش خجسته، دانشیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندان پزشکی و گروه 
مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت  وگو با ایسنا، این دانشکده را دروازه 
ورود دانشگاه به دانشگاه های نسل سوم عنوان کرد و گفت: طی یک دهه گذشته پیشرفت 
تکنولوژی و صنعت منجر به ایجاد تحول شگرفی در درمان های حوزه پزشکی و همچنین 

پیشرفت و افزایش میزان موفقیت در حوزه درمان شده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه آمار تصادفات و در پی آن آسیب های اساسی استخوانی در کشور ما 
بسیار باالست، عنوان کرد: این مساله همواره سه حوزه ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب و ستون 
فقرات و جراحی فک و صورت را درگیر می کند، عالوه بر این بسیاری از بیماری های مادرزادی 
و متاستازهای سرطانی نیز منجر به آسیب استخوانی می شود که این مساله هزینه های باالیی 
بر سیستم سالمت کشور تحمیل می کند. وی در این رابطه به طرح پژوهشی دانشکده با عنوان 
ساخت استخوان نیمه زنده اشاره کرد و گفت: یکی از طرح های پژوهشی و اهداف درازمدت 
مرکز که با استقبال وزارت بهداشت نیز روبرو شده، طرح ساخت استخوان مصنوعی نیمه زنده 
است که طی آن با هدف درمان بیماران نیازمند، یک پروژه بزرگ ۶ ساله با وزارت بهداشت 
تعریف شده که مراحل آزمایشگاهی آن با موفقیت و کسب نتایج مطلوب انجام شده و به زودی 
وارد مرحله تست های قبل از بالین می شود. وی با بیان اینکه امکانات و تجهیزات فعلی کشور 
تنها پاسخگوی ضایعات استخوانی کوچک است، عنوان کرد: برای درمان ضایعه و نقص بزرگ 
حتماً باید قسمتی از استخوان خود فرد را برداشته و به قسمت دچار ضایعه شده پیوند بزنیم، 
طبیعتاً هزینه و زمان بستری این پروسه بسیار باال بوده و عالوه بر این بار اقتصادی باالیی به 
سیستم اقتصاد سالمت کشور تحمیل می کند، بنابراین تولید استخوانی که در ضایعات بزرگ 
استخوانی نیاز ما را از پیوند استخوان اتوژن یا درون زاد برطرف کند، قدم بسیار بزرگی محسوب 
شده و همین امر اهمیت طرح ساخت استخوان نیمه زنده و حمایت ویژه از آن را دوچندان 
می کند. دکتر خجسته با بیان اینکه در بسیاری از علوم نوین پزشکی در حال حاضر زیرساخت 
حداقلی و نیروی انسانی متخصص در داخل کشور داریم، اظهار کرد: با این حال برای دستیابی 
به یک نتیجه درمانی ایده آل نیازمند گسترش زیرساخت های فیزیکی و تأمین منابع مالی الزم 
هستیم. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه درمان های نوین 
یا مرز دانشی و دستیابی به نتایج مطلوب نیازمند حمایت های مالی و زیرساخت های فیزیکی 
گسترده است، عنوان کرد: امروزه اکثر دانشگاه ها و مراکز درمانی معتبر دنیا اقدام به راه اندازی 
مؤسسات طب بازساختی کرده اند که طی آن بیمار مانند پزشکی شخصی محور و ژن درمانی با 

فاز جدیدی از ارائه خدمت روبه رو می شود.

در حالی که معاون ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان می گوید طبق 
ورزش های  فدراسیون  رئیس  اما  می کنند  ورزش  مردم  درصد   ۵۱ آمار 
میزان  ساله،  شش  چشم انداز  سند  براساس  که  کرده  عنوان  همگانی 
به ۵۰ درصد  باید تا سال ۱۴۰۴  مشارکت مردم در ورزش های همگانی 

افزایش یابد!
انتقاد  بارها  اخیر  سال های  طی  همگانی  ورزش  وضعیت  ایسنا،  گزارش  به 
کارشناسان و متخصصان دانشگاهی و ورزش همگانی را در پی داشته تا جایی که 
بارها از بی توجهی مسئوالن فدراسیون نسبت به برنامه ریزی درست و علمی برای 
افزایش میل و انگیزه مردم جهت حضور در فعالیت های ورزشی راه حل هایی ارائه 

شده اما همچنان شاهد در جا زدن ورزش همگانی در کشور هستیم.
علی رغم تاکید مسئوالن کشور بر لزوم توجه به رشد ورزش همگانی اما در 
عمل این حواشی ورزش قهرمانی بوده که بر توجه کافی نسبت به ورزش همگانی 
سایه انداخته تا شاهد بی رونقی ورزش در میان آحاد جامعه و رشد روز افزون 
انواع ناهنجاری های اجتماعی، جسمی و روحی و روانی مخصوصاً در میان نسل 

جوان باشیم.
بدون شک کسب آمار درست و منطبق بر واقعیت، مقدمه برنامه ریزی و هدف 
گذاری برای رسیدن به چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت در هر حوزه ای از جمله 
به  اخیر  ورزش همگانی طی سال های  در  که  موضوعی  است؛  ورزش همگانی 
فراموشی سپرده شده و مسئوالن فدراسیون هر از گاهی با ارائه آمارهایی بدور از 

واقعیت و بر خالف مشاهدات، باعث تعجب و انتقاد اهالی فن شده اند.

علی مجد آرا در مجمع سالیانه هیأت ورزش های همگانی استان کرمانشاه که 
۱۹ دی برگزار شد، با بیان اینکه در سند چشم انداز ۱۴۰۴ حرکت به سوی 
ایرانی شاداب، فعال و سالم مورد توجه قرار گرفته، اظهارکرد: طبق این چشم 
انداز برنامه ریزی شده تا میزان مشارکت مردم ایران در ورزش های همگانی به 

۵۰ درصد افزایش یابد.
بابیان اینکه براساس آخرین آمار که طی سال های گذشته احصاء شده  وی 
میزان مشارکت مردم کشور در ورزش های همگانی ۲۱ درصد است، افزود: به 
منظور بروزرسانی این آمار، از ابتدای امسال با ارسال پرسش نامه هایی - مطابق 
با شاخص ها و استاندارد کشورهای توسعه یافته- به هیأت های استانی آمارهای 

جدید را بدست آورده ایم که ظرف ۱۵ روز آینده نتایج آن اعالم خواهد شد.
اما کمتر از ۲۰ روز بعد معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و 
جوانان در نشست بازخوانی ۴۰ سال ورزش پس از پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
براساس گزارش مرکز آمار ایران میزان مشارکت مردم در سال ۹۴ از ۲/۴۴ درصد 

به ۱/۵۱ درصد تا پایان سال ۹۶ افزایش پیدا کرده است.
ارائه این ۲ آمار کاماًل متفاوت و متناقض از یکدیگر از سوی مسئوالن ورزش 
همگانی نشان می دهد هنوز آمار درستی از وضعیت ورزش در جامعه به عنوان 
یکی از مهمترین ارکان سالمت جامعه در دست نیست و الزم است پس از سال ها 
ابتدا آمار درست کسب و ارائه شده و سپس برای بهبود آن با برنامه ریزی درست 
و علمی و نه مطابق با آنچه که طی سال های گذشته شاهد بوده ایم به سمت 

جلو حرکت کنیم.

صاحب امتياز و مدير مسئول: پویا وکيلي
دفتر مرکزي: تهران، خیابان نجات الهی، روبروی خیابان اراک، کوچه۴، پالک۴

فاکس: ۸۸۷۳۵۶۷۹ / ۸۸۹۰۲۴۴۷     تلفن: ۸۸۹۸۲۱۳۷
Info@Etehademelat.ir / Etehademelat.ir  :پست الکترونیک

»شاهو نصرتی« یکی از لژیونرهای هندبال ایران است 
از  شدت  به  که  او  کند.  می  بازی  رومانی  لیگ  در  که 
وضعیت هندبال در ایران گله مند است، می گوید بعد 
به کار  بازی های آسیایی 2۰۱8 جاکارتا دیگر کاری  از 

هندبال کشور ندارد.
ایرنا،  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  یکشنبه  روز  نصرتی 
درباره حضورش در لیگ رومانی اظهار داشت: خدا را شکر 
شرایطمان در اروپا خوب است و هیچ مشکلی نداریم. همه 
چیز به موقع، منظم و طبق برنامه پیش می رود که باعث 
شده ما هیچ دغدغه ای در آنجا نداشته باشیم. هندبال در 
رشته  این  به  شکل  بهترین  به  و  دارد  خوبی  جایگاه  اروپا 

توجه می شود.
نصرتی ادامه داد: به نظرم در اروپا بعد از فوتبال هندبال مورد 
توجه است و به همین دلیل نیز این قاره در هندبال به قدرت 
اول تبدیل شده و دارای لیگ های معتبری هم است. دقیقا 
به همین دلیل هم در ایران هندبال رشد نمی کند چون هیچ 

گونه توجهی به آن نمی شود.
ملی پوش هندبال ایران با اشاره به برخی صحبت های اخیر 
درباره لژیونرها بیان کرد: متاسفانه در روزهای اخیر دیواری 
کوتاه تر از ما پیدا نشده است و هر فردی که می خواهد حرفی 

بزند علیه ما می گوید.
او افزود: متاسفانه هندبال ایران در حال حاضر به هیچ وجه 
وضعیت خوبی ندارد. تیم ها در مسابقات شرکت نمی کنند 
چون هزینه سفر ندارند. فدراسیون مسئول ندارد و یک نفر 
نیست که به ملی پوشان زنگ بزند بگوید اصال زنده هستید 

یا نه.
نصرتی با بیان این مطلب که هندبال به عنوان یک رشته 
کشورهای  کرد:  تصریح  دارد،  گروهی  تالش  به  نیاز  تیمی 
مختلف در آسیا را ببینید که با چه برنامه ریزی خوبی کار می 
کنند. نمونه یک برنامه ریزی قهرمانی قطر در جام ملت های 
فوتبال بود. در شرایطی که کشورهای نامدار نتیجه نگرفتند 
پایه داریم؟ در هندبال  به قهرمانی رسید. ما کار  این کشور 
بازیکنی ساخته شده است؟ نوجوانان و جوانان ما چه شرایطی 

دارند؟
لژیونر هندبال ایران بیان کرد: ما نسل طالیی هندبال بودیم 
که چند لژیونر داریم. با این نسل چه کردند؟ بازیکنان در ۳۲ 
و ۳۳ سالگی در سراسر جهان مورد حمایت هستند چون همه 

اعتقاد دارند که در بلوغ فنی و فکری قرار دارد و کامال پخته 
است اما در ایران می گویند پیر شده و باید برود. من واقعا بعد 
از بازی های آسیایی جاکارتا دیگر کاری به کار هندبال ندارم.

او افزود: باورتان نمی شود وقتی خانواده ها تماس می گیرند 
و می گویند که فرزندشان به هندبال عالقه دارد، می ترسم 
که بگویم وارد این رشته شود چون می دانم هیچ آینده ای 
ندارند. رشته ای که رئیس فدراسیون ندارد، سرمربی تیم ملی 
ندارد، لیگ ندارد، روابط عمومی ندارد و هیچ کس نمی داند 
در آنجا چه خبر است چه سرنوشتی برای یک نوجوان رقم 

خواهد خورد.
نصرتی با اشاره به پتانسیل هندبال ایران گفت: باور کنید 
که پتانسیل هندبال ایران باال است. ما باز هم می توانیم لژیونر 
داشته باشیم اما مشکل ما از پایه است. فدراسیون ما از اساس 
مشکل دارد که متاسفانه درست هم نمی شود. متاسفانه قدر 

بازیکنان را در ایران نمی دانند.
ملی پوش هندبال ایران با اشاره به این موضوع که آنها متهم 
به بازیکن ساالری شده اند، گفت: این موارد را مطرح می کنند 
اما اشکالی ندارد. هر کس که با هندبال آشنا باشد می داند 

دقیقا چه کسانی دلسوز و چه کسانی به دنبال منافع شخصی 
خود هستند. ما یک عمر زحمت کشیدیم تا به اینجا رسیدیم 
اما در هر شرایط مثل یک سرباز در خدمت کشورمان بودیم و 

برای تیم ملی جان هم دادیم.
او افزود: ما که همه چیز را مثل اروپا نمی خواهیم. اگر حرفی 
نیازهای  درصد   ۵۰ حداقل  است.  شدن  بهتر  برای  ایم  زده 
حرفه ای یک ورزشکار در اختیار ما باشد. اگر ما مربی خوب، 
سازماندهی خوب و برنامه ریزی مناسب می خواهیم بازیکن 
ساالری است؟ کدام ورزشکاری است که نمی خواهد رشته اش 

و تیم ملی کشورش پیشرفت کند؟
بازیکن سابق تیم کاالراش رومانی همچنین گفت: ما هر جا 
که باشیم دلمان با هندبال ایران است اما برخی به دنبال اهداف 

خودشان هستند.
ارتباطات  وقتی  متاسفانه  کرد:  بیان  ایران  هندبال  لژیونر 
گردن  بر  چیز  همه  بعد  و  شود  می  ایجاد  مشکالت  نباشد 
بازیکن می افتد. بازی های آسیایی در تقویم فدراسیون جهانی 
نیست و باشگاه های خارجی می توانند به بازیکنان خود اجازه 
ندهند که به تیم ملی برسند. اما اگر مذاکره با باشگاه انجام 
شود و وقت گذاشته شود می توان باشگاه را راضی کرد که به 
بازیکن خود اجازه بدهد. اما برای جاکارتا این اتفاق نیفتاد و 
دیدید که برادران استکی، حیدری، نوروزی و دیگر لژیونرها 
هم به تیم ملی نرسیدند در حالیکه آنها می توانستند به تیم 

ملی کمک کنند.
ملی پوش هندبال ایران در پاسخ به این پرسش که مدیریت 
علیرضا رحیمی را چطور ارزیابی می کند، تصریح کرد: رحیمی 
وقتی آمد با مشکالت زیادی روبرو بود. فدراسیون بدهی زیادی 
داشت اما او در حال حل کردن مشکالت بود که با موضوع 
بازنشستگی روبه رو شد. چرا یک فدراسیون باید ظرف مدت ۲ 

سال ۶ رئیس عوض کند.
بازیهای  مقدماتی  مرحله  آینده  سال  افزود:  ادامه  در  وی 
المپیک و جام ملت های آسیا را داریم. چه برنامه ریزی برای 
آن انجام شده است، رئیس فدراسیون کجاست، سرمربی تیم 
به  بیشتر  باید  نیز  ها  رسانه  نظرم  به  است؛  کسی  چه  ملی 
وضعیت هندبال بپردازند. اینکه بگویند لژیونرها به فکر تیم 
ملی نیستند هم درست نیست. ما هر زمان که بخواهند هستیم 
فقط نیاز به یک حامی داریم. چیز زیادی نمی خواهیم، همین 

که حمایت معنوی از ما شود کافی است.
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هشدار سازمان غذا و دارو به قاچاقچیان و متقلبین 
آرایشی و بهداشتی

مدیر کل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان عذا و دارو گفت: با توجه 
به اینکه قاچاق و تقلب در فرآورده های آرایشی و بهداشتی با سالمت و 
بهداشت مردم ارتباط مستقیم دارد، سازمان غذا و دارو هیچ مدارا و ارفاقی 

در این مورد قائل نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، دکتر بهفر همزمان با آغاز طرح مقابله و مبارزه با کاالهای آرایشی 
و بهداشتی در سطح عرضه در سراسر کشور اظهار کرد: با متخلفین و جاعالن 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی بشدت برخورد خواهیم کرد و اگر احتماالً وارد کننده 
یا واحد تولیدی قانونی اقدام به تخلفاتی در این زمینه داشته باشند حتماً پروانه های 

بهداشتی آنها باطل و مراتب به مقامات قضائی ارجاع خواهد شد.
مدیر کل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان عذا و دارو افزود: خوشبختانه 

تخلفات وارد کنندگان قانونی و تولید کنندگان دارای پروانه، کم تعداد است.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی ضمن یادآوری نقش مسئوالن 
فنی به عنوان ناظران و نمایندگان قانونی این سازمان در شرکت ها و کارخانه های 
مربوطه اظهار امیدواری کرد با اجرا و گسترش طرح پست مارکتینگ، شاهد بسط 
و توسعه مسئولیت پذیری در بین شرکت های رسمی کشور از یک سو و گسترش 

ضریب سالمت کاالهای عرضه شده در سطح بازار خواهیم بود.

یافته جدید درباره تاثیر صبحانه بر کاهش وزن

از سالیان گذشته صبحانه از جمله وعده های غذایی حائز اهمیت بوده اما 
طی چند سال اخیر درست بودن این ادعا مورد بحث و بررسی قرار گرفته  

است.
به گزارش ایسنا، در مطالعات پیشین این استدالل مطرح شده که خوردن صبحانه 
به افراد کمک می کند تا از وزن ایده آل و سالم برخوردار باشند چرا که روند سوخت 
و ساز را افزایش داده و احتمال پرخوری را در دیگر ساعات روز کاهش می دهد. اما 
به تازگی متخصصان استرالیایی اظهار کرده اند که شواهد کافی در حمایت از این 

توصیه وجود ندارد.
در این بررسی متخصصان علوم تغذیه و سالمت در استرالیا به مطالعه روی 
۱۳ آزمایش پرداخته و تأثیر خوردن و نخوردن صبحانه را مقایسه کردند. در این 
آزمایش ها در مجموع ۵۰۰ نفر مشارکت داشته اند و در فاصله سال های ۱۹۹۲ تا 

۲۰۱۶ میالدی در آمریکا، انگلیس و ژاپن انجام گرفته است.
بررسی ها نشان داد مصرف صبحانه باعث شده تا روزانه ۲۶۰ کالری مازاد دریافت 
شد. عالوه بر این، خوردن صبحانه وزن افراد را حدود ۰.۴۴ کیلوگرم افزایش می دهد. 
همچنین شواهدی که تأیید کند صبحانه فرآیند سوخت و ساز بدن را افزایش 

می دهد، وجود ندارد.
به گزارش مدیکال دیلی، به گفته متخصصان استرالیایی خودداری از مصرف 
وعده غذایی صبحانه توصیه نمی شود اما اجبار افراد به خوردن این وعده غذایی نیز 
ضرورتی ندارد. در حقیقت افراد مختلف بر اساس سبک زندگی، حجم توده بدنی و 

فاکتورهای دیگر به توصیه های غذایی متفاوت نیاز دارند.

توسعه آکادمیک طب سنتی ایرانی با نظارت رسمی 
وزارت بهداشت

با فرارسیدن چهلمین  بهداشت همزمان  ایرانی وزارت  اداره کل طب 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، اهم فعالیت ها و عملکرد این حوزه را 

در بخش توسعه آکادمیک طب سنتی ایرانی اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، پذیرش دانشجو در رشته طب سنتی ایرانی از سال ۱۳۸۶، 
آغاز پژوهش دانشگاهی و انجام کارآزمایی بالینی از سال ۱۳۸۷ و انتشار بیش 
از ۱۰۵۹ مقاله علمی در حوزه طب سنتی ایرانی و داروسازی در طب سنتی 
ایرانی و ادغام خدمات مورد تأیید این مکتب غنی طبی در نظام سالمت کشور 

از سال ۱۳۹۵، از جمله اقدامات مهم دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت است.
توسعه  حوزه  در  بهداشت  وزارت  اقدامات  دیگر  به عنوان  وبدا،  اعالم  بنابر 
بر ۵۳۰ متخصص طب  بالغ  تربیت  به  ایرانی، می توان  آکادمیک طب سنتی 
و گروه در  دانشکده  ایرانی در ۱۷  داروسازی در طب سنتی  و  ایرانی  سنتی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تدوین اسناد باالدستی در حوزه توسعه طب 
سنتی ایرانی، از جمله »سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی« و »قانون برنامه 
پنج ساله پنجم و ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران« و احیای میراث مکتوب 
این حوزه بالغ بر ۲۰۰۰ عنوان کتاب و رساله و بازنویسی و تصحیح حدود ۲۰۰ 

مورد از آنها اشاره کرد.
دو  دولتی،  درمانگاه  و  بیمارستانی  ویژه  کلینیک  سالمتکده،   ۵۷ ایجاد 
سالمتکده نیمه خصوصی، پنج سالمتکده خصوصی و راه اندازی دو بخش بستری 
بیمارستانی طب سنتی ایرانی در بیمارستان شهید رهنمون یزد و بیمارستان 
امام رضا )ع( مشهد نیز از دیگر فعالیت های مهم اداره کل طب ایرانی وزارت 

بهداشت است.

Etehademelat

رشکت بهره ربداری 

نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید )دو مرحله ای(
به شماره در خواست )9700086( شماره مناقصه 1358/ج ر/97 

طریق  از  خودرا  نیاز  مورد  اپوکسی  رنگ  دارد  نظر  در  گچساران  گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت 
 مناقصه عمومی خریداری نماید.لذا مناقصه گران می توانند با رعایت نکات درج شده در سایت های
 http//iets.mporg.ir )پایگاه ملی مناقصات ( و پرتال شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران-  بخش 
مزایده و مناقصات )gsogpc.nisoc.ir( نسبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی ،مطابق برنامه 
زمانبندی شده ذیل اقدام و مدارک مربوطه را به آدرس گچساران شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 

دبیرخانه کمیسیون مناقصات اتاق 2۴ ارسال نمایند.
اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ۱397/۱2/۱۵ 

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی ۱397/۱2/۱9
الزم به ذکر برنامه زمان بندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شرکت هایی که حداقل 
نمره اعالم شده را کسب نمایند طی نامه اطالع رسانی خواهد شد. در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین 
تغییرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمی الزامی بوده و امکان ارائه 2۵درصد پیش پرداخت 

مقدور نمی باشد.
طبق قانون حمایت از تولید کنندگان داخلی ،در صورت وجود سازندگان /تولیدکنندگان داخلی،مشروط به 

تایید فنی کاالی پیشنهادی اولویت خرید با آنها می باشد.

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران شماره مجوز ۱۳۹۷.۵۹۶۴

»شاهو نصرتی« از وضعیت هندبال در ایران گله مند است

 سکوت لژیونر هندبال شکست


