هیدروژناســـیون یـــا اشـــباع روغنهـــای گیاهـــی معمـــوالً
ایجـــاد میشـــود و در حـــال حاضـــر بیشـــتر در کرههـــای
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گیاه ــی یاف ــت ش ــده و ب ــه نظ ــر متخصص ــان ام ــر از جمل ــه
ریســـک فاکتورهـــای تشـــدیدکننده بیماریهـــای قلبـــی
عروق ــی محس ــوب میش ــود و نس ــبت ب ــه اس ــیدهای چ ــرب
اشـــباع و چربیهـــای جامـــد مخاطـــرات جدیتـــری را
ایجـــاد میکننـــد.
معـــاون غـــذا و دارو دانشـــگاه علـــوم پزشـــكي تهـــران در
خص ــوص س ــامانه «كنت ــرل اصال ــت» اظه ــار داش ــت :م ــردم
بــا اســتفاده از ايــن ســامانه از اصالــت و ســامت محصــوالت
بهداشــتي ،موادغذايــي و دارويــي اطمينــان حاصل مــي كنند.
وی ضمــن بيــان اينكــه كاالهــاي قاچــاق بــا اجنــاس تقلبــي
تف ــاوت دارد ،اظه ــار داش ــت :اكث ــر م ــردم اجن ــاس تقلب ــي

@درج برچســب چــراغ راهنمایــی
@
ـی
ـوالت داخلـ
ـد محصـ
ـر روی  80درصـ
بـ

دکتــر منــان حاجــی محمــودی معــاون غــذا و دارو دانشــگاه،

در آســـتانه  24مهـــر ،آغـــاز هفتـــه جهانـــی غـــذا ،ضمـــن
تبريـــک بـــه متولیـــان و دســـت انـــدرکاران تولیـــد غـــذای
س ــالم ،ب ــر اهمی ــت برچس ــب کنت ــرل اصال ــت کاال ،نش ــانگر
رنگ ــی تغذی ــه ای (چ ــراغ راهنم ــا) و ایمن ــی م ــواد غذای ــی
تاکی ــد ک ــرد.
دکتــر حاجــی محمــودی ،از درج برچســب چــراغ راهنمایــی
ب ــر روی  80درص ــد محص ــوالت داخل ــی خب ــر داد و گف ــت:
دانشـــگاهها موظـــف شـــدند فاکتورهـــای مخاطرهآمیـــز
مانن ــد اس ــیدهای چ ــرب اش ــباع و تران ــس ،می ــزان نم ــک
و انـــرژی فراوردههـــای غذایـــی را از طریـــق ســـه رنـــگ
ســـبز ،زرد و قرمـــز بـــر روی محصـــوالت مشـــخص کننـــد
و بدیـــن ترتیـــب امـــکان انتخـــاب ســـالمتر را در اختیـــار
مصرفکننـــده قـــرار دهنـــد .بـــرای مثـــال نوشـــیدنی دوغ
ک ــه از نظ ــر می ــزان نم ــک در مح ــدوده س ــبز رن ــگ ق ــرار
دارد ،نســـبت بـــه محصـــول مشـــابه کـــه در محـــدوده زرد
قـــرار دارد از غلظـــت نمـــک کمتـــری برخـــوردار بـــوده و
انتخـــاب مناســـبتری بـــرای بیمـــاران قلبـــی عروقـــی و
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دیگ ــران اس ــت.
معـــاون غـــذا و داروی دانشـــگاه ،درخصـــوص اســـیدهای
چ ــرب تران ــس توضی ــح داد و گف ــت :ای ــن اس ــید در مرحل ــه

و كاالهـــاي قاچـــاق را متـــرادف هـــم دانســـته و خطـــرات
مصـــرف ايـــن گونـــه كاالهـــا را معـــادل هـــم در نظـــر مـــي
گيرنـــد ،ايـــن در حالـــي اســـت كـــه از نظـــر ارگان هـــاي
نظارتـــي بيـــن كاالي قاچـــاق و اجنـــاس تقلبـــي ،تفـــاوت
جـــدي وجـــود دارد.
در ادامــه بیــان کــرد :آن دســته از كاالهايــي كــه از مبــادي
غيــر رســمي وارد كشــور شــده و نســبت بــه چرخــه تاميــن
و نگه ــداري آن ه ــا نم ــي ت ــوان اطمين ــان خاط ــر حاص ــل
نم ــود ،كااله ــاي قاچ ــاق هس ــتند ول ــي در مقاب ــل اجن ــاس
تقلبـــي بـــا كپـــي بـــرداري از برنـــد هـــاي اصلـــي توليـــد
ش ــده و ب ــا برچس ــب جعل ــي در ب ــازار عرض ــه م ــي ش ــوند.
در بيش ــتر اوق ــات م ــي ت ــوان رد محص ــوالت تقلب ــي را در
كارگاه هـــاي زيرپلـــه اي گرفـــت كـــه متاســـفانه پديـــده
فراگي ــري اس ــت.
وی بــا بيــان اينكــه كاالهــاي تقلبــي از مخاطــرات ســامت
جامعــه بــه شــمار مــي آيــد ،اعــام کــرد :درصــد بســياري
از محصوالت ــي ك ــه ب ــه ص ــورت غي ــر قانون ــي و غي ــر اصي ــل
در كشـــور وجـــود دارنـــد ،كاالهـــاي تقلبـــي هســـتند ،نـــه
كاالهـــاي قاچـــاق .البتـــه گاهـــي اوقـــات بـــراي تهيـــه
كاالهـــاي قاچـــاق نيـــز بـــه منظـــور كســـب ســـود بيشـــتر
از م ــواد اولي ــه تقلب ــي اس ــتفاده م ــي ش ــود.
دکتــر حاجــی محمــودی در خصــوص اقدامــات دولــت بــراي
كاهـــش مصـــرف محصـــوالت تقلبـــي و قاچـــاق در حـــوزه

بهداش ــت و درم ــان گف ــت :يك ــي از خدم ــات دول ــت يازده ــم

سراســـر کشـــور تهیـــه میشـــود افـــزود :درصورتیکـــه

در ح ــوزه بهداش ــت و درم ــان ،راه ان ــدازي س ــامانه «كنت ــرل

انطب ــاق نداش ــتن محص ــوالت مح ــرز ش ــود ب ــا معاونته ــای

اصال ــت» ب ــوده ك ــه ب ــر اس ــاس آن الص ــاق برچس ــب اصال ــت

غ ــذا و داروی مربوط ــه ب ــرای پیگی ــری بیش ــتر و در ص ــورت

ب ــر روي ف ــرآورده ه ــاي س ــامت مح ــور واردات ــي از جمل ــه

لـــزوم برخوردهـــای قضایـــی مکاتبـــه میشـــود.

تجهيـــزات پزشـــكي ،داروهـــا ،مـــواد غذايـــي ،مكمـــل هـــا و
ل ــوازم آرايش ــي بهداش ــتي الزام ــي ش ــده اس ــت.
برچســب ردیابــی و کنتــرل اصالــت کاال ،بــر روی محصــوالت
واردات ــی درجش ــده ت ــا از طری ــق کده ــا و ش ــماره ارتباط ــی
ســـازمان غـــذا و دارو ،اعتبـــار کاال قابلاســـتعالم باشـــد.
بهاینترتیـــب هـــر یـــک از مصرفکننـــدگان میتواننـــد
بهعنـــوان بـــازرس بـــه ســـاماندهی ســـطح عرضـــه کمـــک
کنن ــد.
وي افــزود :ســامانه كنتــرل اصالــت ايــن امــكان را در اختيــار
مصـــرف كننـــده قـــرار مـــي دهـــد كـــه اســـتاندارد بـــودن
زنجي ــره تامي ــن محص ــوالت را ك ــه ش ــامل تولي ــد ،توزي ــع و
عرضـــه آن مـــي شـــود را كنتـــرل كنـــد .البتـــه بـــر اســـاس
ش ــيوه عملك ــرد اي ــن س ــامانه وج ــود برچس ــب اصال ــت ب ــر
روي كاال ب ــه تنهاي ــي قاب ــل اعتم ــاد نيس ــت و ب ــراي كس ــب
اطمين ــان از اصال ــت ف ــرآورده واردات ــي باي ــد اطالع ــات ب ــر
روي برچس ــب توس ــط مص ــرف كنن ــده و از طري ــق س ــامانه
پيامك ــي  20008822اس ــتعالم و تايي ــد ش ــود.

@گفتوگــو بــا علــی صادقیــان،
@
ـال
ـت سـ
ـاز دوران هشـ
ـده و جانبـ
رزمنـ
ـدس
ـاع مقـ
دفـ

مع ــاون غ ــذا و دارو دانش ــگاه؛ ب ــا اش ــاره ب ــه برنام ــه پای ــش

دفتــر امــور ایثارگــران دانشــگاه در ادامــه سلســله گفتوگوهــا

محصـــوالت غذایـــی در ســـطح عرضـــه گفـــت :ســـامت

بــا ایثارگــران دانشــگاه بــا علــی صادقیــان مصاحبــه کرد.

فراوردههـــای غذایـــی در طـــرح PMS (Post Marketing
 )Surveillanceمـــورد ارزیابـــی قـــرار میگیـــرد .در ایـــن

لطفـاً خودتان را معرفی کنید

طـــرح نمونهبـــرداری از ســـطح عرضـــه صـــورت گرفتـــه و

عل ــی صادقی ــان متول ــد  1346در ی ــک خان ــواده مذهب ــی در

کلیـــه دانشـــگاهها موظـــف بـــه رصـــد و بررســـی ایمنـــی

ش ــهر لنگ ــرود .متول ــد ش ــدم فرزن ــد اول خان ــواده هس ــتم.

محص ــوالت در س ــطح عرض ــه تح ــت پوش ــش خ ــود هس ــتند.

دوران ابتدای ــی و راهنمای ــی در روس ــتا ب ــودم و ت ــا س ــیکل

همچنیـــن یـــادآور شـــد :نمونههـــای تهیهشـــده ،طبـــق

درس خوانــدم اکنــون مســئول حراســت درمانــگاه اکبرآبــادی

آزمونهـــای پیشبینـــی شـــده در اســـتاندارد ملـــی و از

در خياب ــان ن ــواب صف ــوی هس ــتم 5 .خواه ــر و ی ــک ب ــرادر

نظـــر برخـــی مخاطـــرات احتمالـــی ،مـــورد آزمـــون قـــرار

دارم .هم ــه تحصی ــات عالی ــه و دانش ــگاهی دارن ــد.

میگیرنـــد بهطوریکـــه بیـــش از  4هـــزار آزمـــون بـــر
روی محصـــوالت ،انجـــام میشـــود کـــه تقریبـــاً همگـــی

چه شــد که تصمیم گرفتید به جبهه بروید؟

ب ــر اس ــاس مخاط ــرات ایمن ــی ب ــوده و ب ــه ط ــور مس ــتقیم

در س ــال  1364و در س ــن  19س ــالگی ب ــه س ــربازی رفت ــم

ایمنـــی محصـــوالت را رصـــد میکننـــد.

ک ــه مص ــادف ش ــد ب ــا عملی ــات کرب ــای  .5دوره آموزش ــی

وی بـــا بیـــان اینکـــه نمونههـــا از تولیـــدات کارخانجـــات

را در گیـــان غـــرب بـــودم .بعـــد دوره آموزشـــی بـــه خـــط
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مقـــدم اعـــزام شـــدم .از ابتـــدا تـــا انتهـــای ســـربازی همـــه

نمیکــرد روز روشــن ازآنجــا عبــور کنــد .مــا بیمــار را از ایــن

را در منطقـــه بـــودم.

منطقــه عبــور دادیــم .پزشــکها ســریعاً احیــا کــردن ولــی
بعــداً شــنیدم شــهید شــد .در منطقــه روزهــای معمولــی دائماً

چطــور بــه جبهه رفتید؟ وقایع آن زمان را بیان کنید.

از ایــن مجروحهــا داشــتیم .مــن در مناطــق مختلــف بــودم و

ابت ــدا بع ــد از ط ــی دوره آموزش ــی ب ــه جبه ــه جن ــوب اع ــزام

تــا نزدیــک اســتان ســلیمانیه عــراق هــم رفتــم.

شــدم .ابتــدا بــه اهــواز رفتــم ،مــن آشــنایی چندانــی بــا امــور

مـــا  15روز در جبهـــه بودیـــم و یـــک هفتـــه در اهـــواز

درمانــی و امدادگــری نداشــتم ،مــن را بــه بهــداری فرســتادند

یـــا خرمشـــهر اســـتراحت میکردیـــم .آنجـــا هـــوا بســـیار

و یـــک مـــدت کوتاهـــی حـــدود  45روز در اهـــواز آمـــوزش

گـــرم بـــود و بـــرای حفـــظ نمـــک و امـــاح بـــدن بـــه مـــا

مختلـــف از قبیـــل رگ گیـــری و حمـــل بیمـــار و تزریقـــات

قرصه ــای نم ــک میدادن ــد .ت ــا نمک ــی را ک ــه ب ــه عل ــت

و ...دیدی ــم و س ــپس م ــا را ب ــه ش ــلمچه اع ــزام کردن ــد .در

تعریـــق زیـــاد دفـــع میشـــد تأمیـــن شـــود .هفتـــه بعـــد

منطقـــه عملیاتـــی کربـــای  ۵بیابـــان ،خاکریزهـــای بلنـــد

زمان ــی ک ــه ب ــرای اس ــتراحت ب ــه عق ــب آم ــده ب ــودم .ب ــه

و ســـه متـــری و موانـــع زیـــادی وجـــود داشـــت .توپخانـــه

م ــن گفتن ــد ک ــه الزم نیس ــت ب ــروی ب ــه ش ــلمچه و بای ــد

دشـــمن هـــم دائمـــان کار میکـــرد.

بـــه ایـــام غـــرب اعـــزام شـــوی .بـــرای انجـــام عملیـــات

مــن را بهعنــوان مســئول پســت امــداد انتخــاب کردنــد .در

در غـــرب بـــا بچههـــای ســـپاه حرکـــت کردیـــم شـــب

اتاقکــی کــه آهنکشــی شــده بــود و خــاک بســیاری روی آن

در ســـنندج در پـــادگان ســـپاه ماندیـــم .از ســـنندج بـــه

ریختــه بودنــد و بــرق هــم نداشــت .یــک موتوربــرق وجــود

بان ــه رفتی ــم ی ــک ش ــهر کوچ ــک ب ــود از بان ــه ب ــه س ــمت

داشــت زمانــی کــه مجــروح میآوردنــد .موتوربــان موتوربــرق

مقـــر یـــا علـــی حرکـــت کردیـــم .از تونلـــی کـــه حـــدود

را روشــن میکــرد .تــا مــا بتوانیــم مجروحــان را درمــان کنیم.

 2کیلومتـــر طـــول آن بـــود حرکـــت کردیـــم ،در محـــل

مجروحــان جراحتهــای متفــاوت داشــتند .قطــع شــدن

عملی ــات کرده ــای کومل ــه بودن ــد .ازآنج ــا بای ــد ب ــا ط ــی

دســتوپا و ترکــش خــوردن در قســمتهای مختلــف بــدن

مســـیر پرپیچوخـــم بـــه بـــاالی کـــوه میرفتیـــم .در

را شــامل میشــد .بیشــتر دلیــل مجروحیتهــا براثــر اصابــت

مســـیر راننـــده راه را اشـــتباه رفـــت و در دل عراقیهـــا

خمپــاره نزدیــک بــرد مثــل خمپــاره  60بــود .خمپارههــای

رفتیـــم .آنهـــا هـــم نمیدانســـتند مـــا عراقـــی هســـتیم

نزدیــک بــرد خمپارههایــی اســت کــه از نزدیــک میزننــد،

یـــا ایرانـــی .بعـــد بـــا مشـــقت زیـــاد دوبـــاره راه را پیـــدا

ســوت ندارنــد و قبــل از انفجــار نیــرو متوجــه آنها نمیشــود.

کردی ــم و برگش ــتیم ...ب ــه پای ــگاه ام ــدادی اصل ــی رس ــیدیم

اولیـــن مجروحـــی کـــه آوردنـــد بـــا خمپـــاره آســـیبدیده

ک ــه در آن بالگ ــرد وج ــود داش ــت .درواق ــع آنج ــا اس ــتان

ب ــود ،م ــوج او را گرفت ــه ب ــود و ترک ــش بس ــیاری در بدن ــش

ســـلیمانیه عـــراق بـــود .دو روز آنجـــا بودیـــم .بعـــد دو روز

ب ــود .کاری نتوانس ــتیم انج ــام دهی ــم فق ــط نف ــس مصنوع ــی

ازآنجـــا باالتـــر رفتیـــم تـــا جایـــی کـــه دیگـــر ماشـــین

دادیـــم و بـــه عقبـــه کـــه اورژانـــس یـــا زهـــرا (س) وجـــود

ام ــکان حرک ــت نداش ــت و ازآنج ــا ب ــه بع ــد پی ــاده رفتی ــم

داشـــت ،منتقلـــش کردیـــم .مســـافت محـــل اســـتقرار مـــا

و مهمـــات و غـــذا را بـــا قاطـــر بـــاال میبردیـــم .بـــه خـــط

ت ــا اورژان ــس ی ــا زه ــرا (س) ح ــدود حدفاص ــل دانش ــگاه ت ــا

مق ــدم رس ــیدیم بی ــن م ــا و عراقیه ــا دره خیل ــی عظیم ــی

چه ــارراه ن ــواب ب ــود .در می ــان راه ســهراهی ق ــرار داش ــت

وجـــود داشـــت کـــه عبـــور از آن میســـر نبـــود .مـــا هیـــچ

کـــه در آن زمـــان بـــه آن ســـهراه مـــرگ میگفتنـــد و اآلن

عکسالعملـــی نداشـــتیم چـــون ادوات مـــا در آنجـــا نبـــود

بـــه آن ســـهراه شـــهادت میگوینـــد.

و امـــکان جنـــگ نداشـــتیم.

عراقیهــا دیــد کامــل بــه ایــن منطقــه داشــتند ،دیدبانهــای

دو ســه شــب بعــد زمانــی کــه نیروهــای گشــتی مــا در حــال

آنجــا  30متــر ارتفــاع داشــت بــا دوربیــن خرگوشــی کام ـ ً
ا

شناســی جبهــه عراقیهــا بــود آنهــا متوجــه حضور ما شــدند

مشــرف بــوده و بهشــدت آنجــا را م ـیزدن و کســی جرئــت

و درگیــری بیــن مــا و عراقیهــا بــه وجــود آمــد .عراقیهــا

بــه دنبــال دور زدن مــا بودنــد کــه نتوانســتند .عصــر آن روز با

ب ــود ک ــه ترک ــش پش ــت ش ــانه را درآوردن ــد ول ــی ترک ــش

هواپیماهــا از بــاالی ســر مــا تصویربــرداری میکردنــد .جایــگاه

در گیجگاه ــم هن ــوز هس ــت .ب ــه خرمش ــهر منتق ــل ش ــدم.

مقــر مــا مشــخص شــد و بــا شــلیک دقیــق در ســنگرهای مــا،

 20روزبـــه مرخصـــی رفتـــم و برگشـــتم .ســـپس بـــه ایـــام

چنــد شــهید دادیــم .ســریع ســنگرها را تغییــر دادیــم ولــی

رفت ــم و در گ ــردان مس ــتقر ش ــدم .ازآنج ــاب ــه بان ــه اع ــزام

چنــد ســنگر را خالــی گذاشــتیم کــه بهاشــتباه بیفتنــد .مــن

ش ــدم .قس ــمتی از بان ــه ب ــه دس ــت عراقیه ــا افت ــاده ب ــود.

حــدود  35روز آنجــا بــودم ،در آنجــا بــرای آشــامیدن از بــرف

ب ــه م ــرز ای ــران و ع ــراق رفتی ــم و مس ــتقر ش ــدیم .نیروه ــای

روی کــوه اســتفاده میکردیــم .بعــد از یــک مــدت اســتراحت

مـــا پلهـــای ارتباطـــی را منفجـــر کردنـــد کـــه عراقیهـــا

رفتــم .در ایــام مجــدداً بــه مــن گفتنــد بــه جبهــه جنــوب

داخـــل ایـــران نیاینـــد و در همیـــن زمانهـــا بـــود کـــه

اعــزام شــوم؛ بنابرایــن بــه خرمشــهر رفتــم بعــد  15روز مجدداً

قطعنام ــه پذیرفت ــه ش ــد.

مــن را بــه مهــران بردنــد.
 5کیلومتـــری مهـــران امـــا مزاد های وجـــود داشـــت کـــه

از خاطرات آن زمان بفرمایید.

عراقیهـــا ازآنجـــا بـــه مـــا تیرانـــدازی میکردنـــد.

در جبهـــه آبرســـانی از طریـــق تانکـــر بـــود کـــه واحـــد

منطق ــه مه ــران چن ــد ب ــار بی ــن ای ــران و ع ــراق ردوب ــدل

آبرس ــانی ه ــر صب ــح آب آن را پ ــر میک ــرد .در آن منطق ــه

شـــد .تانکهـــای  72 Tکـــه تجهیـــزات زیـــادی داشـــت

م ــوش زی ــاد ب ــود موشه ــا از ب ــس جن ــازه خ ــورده بودن ــد

و بـــا هـــر آرپیجـــی منهـــدم نمیشـــد بـــه مـــا حملـــه

بزرگشــده بودنــد و ش ـبها پوســت پــای مــا را میخوردنــد

کردن ــد ب ــا ش ــلیک تان ــک م ــوج م ــرا گرف ــت و م ــن ب ــه

و م ــا مجب ــور بودی ــم ب ــا پوتی ــن بخوابی ــم .دریک ــی از روزه ــا

عقـــب منتقـــل شـــدم .دو هفتـــه در مقـــر بـــودم .مجـــدد اً

آب تانکـــر مـــزه بـــدی داشـــت ،بررســـی کردیـــم متوجـــه

بـــه اهـــواز اعـــزام شـــدم .بـــه گـــردان فتـــح رفتـــم و بـــه

شـــدیم ،مـــوش در تانکـــر رفتـــه و خفهشـــده و مـــزه آب را

فرماندهـــان گروهـــان بهعنـــوان کمـــک پزشـــک گروهـــان

تغیی ــر داده اس ــت.

معرفـــی شـــدم .شـــب عملیـــات شـــام آخـــر را خوردیـــم.
ســـیبزمینی خردشـــده و نـــان خشـــک بـــود و بـــه

دوســتان زمان جنگ خود را به خاطر دارید؟

ســـمت شـــلمچه رفتیـــم .ســـازما ندهی صـــورت گرفـــت

رس ــول ش ــهرزاد و س ــاالر اکب ــری ک ــه همچن ــان ب ــا آنه ــا

و وظای ــف ه ــر ف ــرد مش ــخص ش ــد .چن ــد نف ــر مس ــئول

در ارتباط ــم و باه ــم دررف ــت و آم ــد هس ــتیم.

زدن منوره ــا ش ــدند ک ــه ام ــکان مش ــخص ش ــدن آرای ــش
نیروهــا وجــود نداشــته باشــد .عملیــات کربــای  8شــروع

بزرگترین آرزوی شما چیست؟

ش ــد عملی ــات س ــنگینی ب ــود و در همی ــن عملی ــات م ــن

مشــرف شــدن به سفر حج و عتبات که تاکنون نرفتم.

مجـــروح شـــدم و ترکـــش خـــوردم .فرمانـــده عملیـــات
در ابتـــدا بـــا تیـــر مســـتقیم عراقیهـــا شـــهید شـــد.

بهترین دوره زندگی شــما چه دورانی است؟

کانـــال توســـط عراقیهـــا پـــر از مانـــع بـــود کـــه جلـــوی

زمانـــی کـــه پـــدر شـــدم .مـــن در ســـال  68ازدواج کـــردم

پیشـــروی مـــا را بگیـــرد؛ امـــا بچههـــای تخریـــب زودتـــر

یـــک دختـــر یـــک پســـردارم .دختـــرم دکتـــر داروســـاز و

اقـــدام کـــرده و مســـیر را بازکـــرده بودنـــد .بســـیاری از

پســـرم مهنـــدس کامپیوتـــر اســـت.

بچهه ــا ش ــهید و مج ــروح ش ــدند .م ــن در ای ــن عملی ــات
بـــا خمپـــاره مجـــروح شـــدم و تیـــر مســـتقیم بـــه ناحیـــه

نقش ایثارگران در انتقال مفاهیم به نســل جدید چیست؟

گردنــم اصابــت کــرد .تــا  48ســاعت در منطقــه اورژانــس

تهیـه و پخـش فیلمهایـی در ایـن زمینـه کـه فرهنـگ ایثار را

الزهـــرا بســـتری بـــودم.

نشـان میدهـد .تعریـف خاطـرات و نمایـش تالش و کوشـش

ترکـــش ناحیـــه گیجـــگاه ،پشـــت و شـــانهام اصابـــت کـــرده

آنهـا رزمنـدگان میتوانـد مؤثـر واقع شـود.
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در حـــال حاضـــر چنـــد نفـــر در کانـــون مهریـــار فعالیـــت
میکننـــد؟
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کانــون مــا تاکنــون بیــن  200تــا  250نفــر عضــو داشــته و
ضمن ـاً در شــورای مرکــزی هــم حــدود  15نفــر هســتیم کــه
بهصــورت ماهانــه جلســاتی برگــزار میکنیــم و در آن رویــه و
هــدف کار مشــخص و وظایــف اعضــا ابــاغ میشــود .بــا توجــه
بــه قدمــت کانــون ،بــا فارغالتحصیــان و دندانپزشــکان در
سراســر کشــور در ارتبــاط هســتیم و در مــواردی بیمارهایمــان
را جهــت درمــان بــه آنهــا ارجــاع میدهیــم.
لطف ـاً در خص ــوص نح ــوه درم ــان و برنامههای ــی ک ــه تاکن ــون

@گفتوگو بـا علیرضا پور تقـوی دبیر
@
کانون دانشـجویی خیریه مهریار

دبیـر کانـون دانشـجویی مهریـار در گفتوگو با خبرنـگار روابط

در کانــون انجــام دادهایــد توضیــح دهیــد؟
م ــا هرس ــال اق ــدام ب ــه شناس ــایی مناط ــق مح ــروم و اف ــرادی
کـــه نیـــاز بـــه دندانپزشـــکی دارنـــد کـــرده و غربالگـــری
میکنیـــم .بعـــد بـــرآورد میکنیـــم کـــه چـــه مقـــدار کمـــک

عمومـی معاونـت دانشـجویی گفت :قبول مسـئولیت در اجتماع

میخواهنـــد و مشکالتشـــان چیســـت ،ســـپس بـــرای آنهـــا

باعث میشـود انسـان هشـیار شـود و برای هـر کاری فکر کند.

پرونـــده تشـــکیل داده؛ بـــه دانشـــکده ارجـــاع میدهیـــم و
آنجـــا درمـــان آغـــاز میشـــود.

خودت ــان را معرف ــی کنی ــد و چ ــه م ــدت اس ــت دبی ــر کان ــون

برنامهه ــای دیگ ــر م ــا ک ــه درواق ــع تخصص ــی ه ــم نیس ــت

خیری ــه مهری ــار هس ــتید؟

در جهــت جــذب ســرمایه بــرای کانــون اســت .مــا هــر ســال

بــه نــام خــدا علیرضــا پورتقوی هســتم ورودی ســال  94رشــته

ایـــن رســـم را داریـــم کـــه بازارچـــه خیریـــه غـــذا برگـــزار و

دندانپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و از خردادمــاه

عوایـــد آن را صـــرف درمـــان و دندانپزشـــکی افـــراد نیازمنـــد

ســال جــاری دبیــری کانــون خیریــه مهریــار را بــر عهــده دارم.

جامع ــه میش ــود .در م ــوردی دیگ ــر جش ــن ش ــب یل ــدا ب ــا

البتــه بنــده از بــدو ورود بــه دانشــگاه عضــو ایــن کانون بــودهام.

حضـــور مجـــری خیلـــی خوبـــی در تـــاالر ابنســـینا برگـــزار
کردی ــم ک ــه ب ــا اس ــتقبال خوب ــی هم ــراه ش ــد .ی ــک برنام ــه
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کان ــون مهری ــار از چ ــه س ــالی تأس ــیس و در چ ــه ح ــوزهای

تئاتـــر در تـــاالر ابنســـینا برگـــزار و از برنامههـــای دیگـــر

فعالیـــت میکنـــد؟

مـــا در تـــرم گذشـــته ،اجـــرای دوبلـــه همزمـــان انیمیشـــن

کانون خیریه مهریار از سـال  1387در دانشـکده دندانپزشـکی

توس ــط ی ــک گ ــروه حرفــهای ب ــود و ب ــا اس ــتقبال چش ــمگیر

تأسـیس و حـدود  9سـال در حال فعالیت اسـت .ایـن کانون با

دانش ــجویان مواج ــه ش ــد و تم ــام عوای ــد ای ــن برنامهه ــا نی ــز

هـدف اصلـی ارائـه خدمـات دندانپزشـکی و درمان افـرادی که

ص ــرف کاره ــای خی ــر ش ــد.

توانایـی و بضاعـت پرداخـت هزینههـای درمان دنـدان را ندارند

ای ــن را ه ــم بای ــد اضاف ــه کن ــم ،م ــا فق ــط در ح ــوزه درم ــان

تأسـیس شـد و بـه نظرم دانشـجویانی که ایـن کار را کردند کار

کار نکردی ــم بلک ــه در آم ــوزش بهداش ــت ه ــم همکاریهای ــی

بزرگی انجام دادند .غربالگریهای دورهای و درمان در دانشـکده

ب ــا س ــایر کانونه ــا داش ــتیم؛ مانن ــد برنامهه ــای مش ــترکی

و  ...از فعالیتهـای ماسـت .در کنـار آن کارهـای دیگـری مانند

کـــه بـــا کانـــون کیـــش مهـــر و کانـــون فرهنـــگ ســـامت

تبلیغ کانون ،فعالیتهایی برای جذب سرمایه مانند بازارچههای

برگ ــزار کردی ــم و در اینج ــا اع ــام میکن ــم آم ــاده هم ــکاری

خیریـه ،تئاتـر و  ...نیز انجـام میدهیم.

ب ــا تم ــام کانونه ــای دانش ــجویی دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی

ته ــران هس ــتیم .یک ــی از بهتری ــن و موفقتری ــن برنامهه ــای

در زندگ ــی و کاره ــای روزم ــره را خیل ــی زی ــاد کنی ــم و ب ــا

م ــا س ــاخت و توزی ــع قلکهای ــی مش ــابه بعض ــی مؤسس ــات

برنامهریـــزی درســـت بـــه تمـــام کارهـــا برســـیم .قبـــول

خیری ــه کش ــور ک ــه در س ــطح دانش ــگاه انج ــام ش ــد .آنه ــا

مســـئولیت در اجتمـــاع باعـــث میشـــود انســـان هشـــیار

را خودمـــان تحویـــل میدادیـــم و بـــا اعـــام خودشـــان

شـــود و بـــرای هـــر کاری فکـــر کنـــد.

میرفتیـــم و تحویـــل میگرفتیـــم و خیلـــی هـــم از ایـــن
راه کمکهـــای خیـــر جمـــع شـــد .بیشـــترین تعـــداد را در

فضـــا و فعالیـــت فرهنگـــی در دانشـــگاه را چطـــور ارزیابـــی

دانش ــکده پزش ــکی داش ــتیم ،حت ــی از برخ ــی دانش ــکدههای

میکنیـــد؟

دانش ــگاه ته ــران ه ــم از م ــا قل ــک گرفتن ــد و ارتب ــاط خوب ــی

بـه نظـر من فعالیـت فرهنگـی تا چنـدی پیش خیلـی کمرنگ

بی ــن م ــا برق ــرار ش ــد.

بود؛ اما اآلن شـاهد هسـتیم یک مجمعی برای کانونها تشـکیل
شـده و آنهـا را کنـار هـم جمـع کـرده و پیشبینـی میکنـم تا

کانون مهریار در آینده چه برنامههایی خواهد داشت؟

چند سـال آینده اوضاع فرهنگی دانشـگاه پیشـرفت چشمگیری

برنامههـــای متغیـــری را در آینـــده خواهیـــم داشـــت .یکـــی

خواهد کرد .اآلن حمایت مسئوالن ،اردوها ،تشویقها و  ...بیشتر

از کاره ــای جذاب ــی ک ــه در نظ ــر داری ــم راهان ــدازی نش ــریه

شـده و ایـن خیلـی خـوب اسـت و باعث جـذب دانشـجویان به

کانـــون خیریـــه مهریـــار اســـت کـــه در آن مطالبـــی ماننـــد

فعالیتهـای فرهنگی میشـود.

متنهـــای ادبـــی یـــا شـــعر دانشـــجویان و  ...را بـــه چـــاپ
خواهیـــم رســـاند .هـــدف مـــا ایـــن اســـت کـــه افـــراد را از

دانش ــجویان عالقهمن ــد ب ــه هم ــکاری ب ــا کان ــون مهری ــار از

تکبع ــدی ب ــودن خ ــارج کنی ــم و از دانش ــجویان رش ــتههای

چـــه راههایـــی میتواننـــد ارتبـــاط برقـــرار کننـــد؟

پزشـــکی ،دندانپزشـــکی و  ...کـــه متنهـــای ادبـــی یـــا شـــعر

چندیــن راه بــرای ارتبــاط وجــود دارد .دانشــجویان میتواننــد

مینویســـند حمایـــت کنیـــم و درواقـــع فرهنگســـازی ایـــن

بــا مراجعــه بــه ســایت مــا بــه آدرس www.mehryarcharity.

موضــوع و مــواردی مثــل فرهنــگ مســواک زدن و  ...را بتوانیــم

 comف ــرم عضوی ــت را تکمی ــل کنن ــد و م ــا ب ــا آنه ــا تم ــاس

انجـــام دهیـــم ،کار بزرگـــی کردهایـــم.

خواهی ــم گرف ــت .راه دیگ ــر کان ــال تلگرام ــی م ــا ب ــا شناس ــه
 @mehryarcharityاســـت کـــه پاســـخگو خواهیـــم بـــود.

مســئولیت در کانــون ،روی درس و زندگــی شــما چــه تأثیــری

همچنیـــن اعضـــای فعـــال کانـــون در دانشـــکده پزشـــکی

داشــته اســت؟

پردیـــس دانشـــگاه هســـتند و دانشـــجویان میتواننـــد بـــرای

قطعـــاً تأثیـــرات مثبتـــی دارد .بنـــده حـــدود  4مـــاه اســـت

عضویــت بــه آنهــا مراجعــه و فــرم عضویــت را دریافــت کننــد.

کـــه دبیـــر کانـــون بـــودهام و در همیـــن زمـــان کـــه اتفاقـــاً
شـــروع امتحانـــات هـــم بـــود  3برنامـــه را مدیریـــت کـــردم.

سخن آخر؟

در کانـــون مـــا همـــه اعضـــا بهشـــدت همـــکاری و کمـــک

فقـــط میخواســـتم بگویـــم اگـــر کســـی فکـــر میکنـــد

میکنن ــد و کاره ــا روی دوش چن ــد نف ــر خ ــاص نمیافت ــد

وقتـــی وارد دانشـــگاه میشـــود فقـــط کارش درس خوانـــدن

و ایـــن از فشـــار کار میکاهـــد .بزرگتریـــن تأثیـــری کـــه

اس ــت و نمرهه ــای خیل ــی عال ــی بگی ــرد ،در اش ــتباه اس ــت.

بـــر خـــودم گذاشـــته ایـــن بـــوده کـــه بـــه تمـــام کارهایـــی

چـــون در مقاطـــع دبســـتان ،راهنمایـــی و دبیرســـتان هـــم

کـــه میخواهـــم انجـــام بدهـــم فکـــر کنـــم و هیـــچ کاری را

انجـــام شـــده اســـت .مـــن فکـــر میکنـــم اینجـــا پایههـــای

ش ــتابزده انج ــام نده ــم .بای ــد بگوی ــم فعالی ــت در کان ــون

زندگـــی اجتماعـــی دانشـــجویان شـــکل میگیـــرد؛ اینکـــه

ب ــه دلی ــل وق ــت و زمان ــی ک ــه از م ــا میگی ــرد روی درس

بتواننـــد رابطههـــای خوبـــی برقـــرار کننـــد و فرهنـــگ را

و زندگـــی تأثیـــر میگـــذارد امـــا میتـــوان بهعنـــوان یـــک

ترویـــج بدهنـــد چیـــزی اســـت کـــه بایـــد انجـــام بشـــود و

چالـــش تصـــور کـــرد؛ درواقـــع باعـــث میشـــود کـــه نظـــم

هم ــه ب ــه آن توج ــه کنن ــد.
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قرار میدهد؟
در حد تبلیغات محیطی اطالعرسانی شده است و در طول سال
حمایتهای رایج از کلیه نشریات دانشجویی انجام میشود و
البته راهکارهای تشویقی و مختلف را تا حد امکان اجرا کردهایم.
به نظر شما علت کاهش تعداد نشریات فعال دانشجویی نسبت
به سالهای قبل چه بوده است؟
به دلیل پر جنبه بودن فضای مجازی و رویکرد همهگیر آن ،اقبال
نشریات به شکل کاغذی و سنتی رو به افول است و دانشجویان

@گفتوگـو بـا مدیـر امور هنـری و
@
فوقبرنامه دانشـگاه در خصوص جشنواره
نشـریات دانشجویی
مدیر امور هنری و فوقبرنامه دانشگاه در مصاحبه با خبرنگار روابط

بیشتر تمایل به استفاده از فنآوریهای نوین دارند.
چه راهکارهایی برای جذب هرچه بیشتر دانشجویان در فعالیتهای
فرهنگی دارید؟
برگزاری جشنوارههای داخل دانشگاهی و حمایت مالی مناسبتر

عمومی معاونت دانشجویی از اقبال دانشجویان به استفاده از فضای

و بیشتر از نشریات کاغذی و همچنین در اختیار گذاشتن فضای

مجازی برای نشریات دانشجویی و افول نشریات کاغذی خبر داد.

سایبری برای نشریات الکترونیکی از برنامههای توسعهای این
مدیریت برای دانشجویان است.

عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تهران در جشنواره تیتر  10چگونه
بوده است؟
با توجه به تعداد نشریات فعال این دانشگاه ،استقبال خوبی از
جشنواره تیتر  10از سوی دانشجویان دانشگاه صورت گرفت
و البته برای سالهای بعد با برنامهریزیهای انجام شده ،باید
تالش بیشتری کرد.
دانشگاه علوم پزشکی تهران با چند اثر در این جشنواره حضور
داشت؟
درمجموع با  16اثر توسط شش نشریه و دو کانال تلگرامی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در جشنواره نشریات
دانشجویی تیتر  10شرکت کردند.
آیا جشنواره نسبت به دورههای قبل تغییری داشته است؟
13رهم  1ر ه م
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نسبت به جشنواره قبلی رستههای بیشتری اضافه شده بود ولی
به نظر میرسد داوری آثار باید از استحکام و برنامهریزی بیشتری
برخوردار شود.

@دکتر منظـم ،دسـتورالعمل اجرایی
@
طرحهـای ارتباط با صنعت را تشـريح کرد
دکتر منظم ،در مورد فرایند تسهیل تصویب طرحهای ارتباط با

صنعت و مفاد دستورالعمل اجرایی مطالبی را بیان کرد.

ارتبـاط بـا صنعـت توضیحاتی را مطـرح کرد.

دکتر منظم ،مدیر دفتر توسعه فناوری سالمت در معاونت تحقیقات و

وی در این زمینه افزود :به تشخیص کمیته اجرایی ارتباط با

فناوری در خصوص دستورالعمل اجرایی طرحهای ارتباط با صنعت و

صنعت شورای محیطی در تعدادی از پژوهشکدهها ،دانشکدهها

موضوعاتی مانند تسهیل فرایند طرحهای ارتباط با صنعت ،شوراهای

و مراکز تحقیقاتی تشکیل خواهد شد .اعضای این شورای ،توسط

محیطی ارتباط با صنعت و امور مالی طرحها توضیح داد.

معاون پژوهشی دانشکده و یا مرکز تحقیقاتی پیشنهاد و توسط

در ابتدا دکتر منظم ،در مورد فرایند تسهیل تصویب طرحهای

رئیس دانشکده یا مرکز ابالغ دوره دو ساله صادر خواهد شد .از

ارتباط با صنعت و مفاد دستورالعمل اجرایی مطالبی را عنوان کرد.

اهم وظایف این شورا میتوان به ارائه توانمندیهای دانشکدهها و

مدیر دفتر توسعه فناوری سالمت در این رابطه گفت :همه

مراکز تحقیقاتی به دفتر توسعه فناوری سالمت دانشگاه ،برنامهریزی

فعاليتهاي اعضاي هیئتعلمی و کارکنان دانشگاه در حوزه

در جهت هدایت طرحهای پژوهشی مرتبط با صنعت در قالب

ارتباط با صنعت كه همخوانی با مأموریت دانشگاه داشته و بیش

پایاننامههای تحصیالت تکمیلی و ارزیابی طرحهای واصله و

از نیمی از منابع اعتباري آن از خارج از دانشگاه از قبيل صنايع،

ارسال نتایج طی صورتجلسه تنظیمی به کمیته اجرایی ارتباط

مؤسسات خصوصي و دولتي تأمین شود مشمول اين دستورالعمل

با صنعت اشاره کرد.

است و مورد حمايت و تائید دانشگاه خواهد بود .توضيح اينکه

مدیر دفتر توسعه فناوری سالمت در پاسخ به سؤال در خصوص

تا قبل از این مصوبه فقط طرحهایی که تمام منابع مالی آنها از

نحوه تخصیص باالسری طرحهای ارتباط با صنعت گفت :با

خارج از دانشگاه تأمین میشدند بهعنوان طرح ارتباط با صنعت

تصویب کمیته اجرایی ،تخصیص باالسری طرحهای ارتباط با

شناخته میشدند که با این مصوبه که بهمنظور تشویق و حمایت

صنعت برای طرحهای پژوهشی ارتباط با صنعت حداکثر تا سقف

طرحهای مشترک دانشگاه با نهادها ،سازمانها و صنایع خارج

 10درصد است.

دانشگاهی در نظر گرفته شده است ،درصورتیکه آورده از بیرون

وی در این زمینه افزود :از کل اعتبار طرحهای خدماتی 5 ،درصد

دانشگاه باالتر از  50درصد کل اعتبار طرح باشد نیز بهعنوان

سهم دانشگاه و به تشخیص کمیته اجرایی ارتباط با صنعت تا

طرح ارتباط با صنعت شناخته میشود.

سقف  35درصد سهم واحد مربوطه جهت هزینههای تسهیالت

وی در این زمینه افزود :در قالب مفاد این دستورالعمل ،هرگونه

آزمایشگاهی ،فضا و خدمات ،مابقی سهم مجری براي تأمین همه

مأموریت عضو هیئتعلمی و کارکنان دانشگاه به صنعت درصورتیکه

هزينههاي مربوط به هزينههاي پرسنلي ،مواد و وسايل مصرفي،

وظايف آموزشي و پژوهشي جاري وي مختل نگردد با موافقت

خريد وسايل غيرمصرفي ،مالیات و نظارت اختصاص خواهد یافت

دانشكده يا مركز مربوطه بهعنوان خدمات مشاورهاي تلقی میشود.

که از تاریخ  01/10/96قابلاجرا خواهد بود .این فاصله زمانی نیز

در ادامه مدیر دفتر توسعه فناوری سالمت به موضوع توسعه کمی

به این منظور در نظر گرفته شد که مجریان محترم طرحهای

و کیفی طرحهای ارتباط با صنعت پرداخت .وی در این زمینه

خدماتی ارتباط با صنعت جهت عقد قراردادهای آتی خویش با

افزود :بهمنظور هماهنگي در گزارش عملکرد ارتباط با صنعت

اطالع از شرایط موجود اقدام نمایند.

دانشگاه ،همه مراکز تحقيقاتي مستقل و يا معاونتهاي دانشگاه

دکتر منظم در پاسخ به سؤال دیگر در خصوص گواهي کيفيت

که رأساً با صنعت قرارداد منعقد ميکنند ،موظفاند يک نسخه

محصول صنعت با آرم دانشگاه ،گفت :قراردادهايي که منجر به

از قرارداد و يا اسناد مربوطه را که بيانگر موضوع ،حجم مالي و

ارائه گواهي کيفيت محصول صنعت با آرم دانشگاه شود ،سهم

زمان قرارداد باشد به گروه ارتباط به صنعت ارسال نمايند.

دانشگاه  40درصد قرارداد محاسبه و به تشخیص کمیته اجرایی

در ادامه دکتر منظم گفت :دستورالعمل شرایط تشویق اعضای

ارتباط با صنعت به معاونت تحقیقات و فناوری و واحد مربوطه

هیئتعلمی فعال دانشگاه در حوزه صنعت تهیه میشود که

تخصیص داده خواهد شد.

پس از تائید کمیته اجرایی و تصویب شورای همکاری با صنعت

در ایـن مصاحبـه مشـخص شـد کـه دسـتورالعمل اجرایـی

دانشگاه به اجرا درخواهد آمد.

طرحهـای ارتبـاط بـا صنعت از تاریـخ تصویب مـورخ 17/5/96

در ایـن مصاحبـه دکتـر منظـم در رابطه بـا شـوراهای محیطی

قابـل اجراسـت.

65

