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آقای بلژیکی شوخی ندارد
لیست تیم ملی فوتبال پر از شگفتی است. از جمله 

حذف وریا غفوری و مهدی ترابی صفحه 11 را بخوانید

از گشت پلیس تا گلمراد
بازی های منتخب کافه بازار در نیمه 98  صفحه 12

تفاوت های پزشک ژاپنی
با پزشک ایرانی  صفحه 08 را بخوانید

یادداشتی جالب توجه در مورد تفاوت های 
آموزش پزشکی در ایران و ژاپن

هفته گذشــته وارد مبحث اســتفاده از فناوری برای محافظت از محیط 
زیست شدم. برایتان گفتم که دولت آلمان، در حال تالش برای رسیدن 
به تولید انرژی مورد نیاز کشور از منابع تجدیدپذیر مثل باد و نور خورشید 
است. مسلما رسیدن به چنین هدف بزرگی، بدون استفاده از همه دانش 
بشر و کمک گرفتن از تکنولوژی، میسر نیست. ص یکی دیگر از اقداماتی 
که دولت آلمان برای مراقبت از زمین انجام داده، تفکیک زباله است. اگر 
یادتان باشد در مطلب چند هفته قبل که به نامه نگاری های خسته کننده 
آلمان مربوط بود، از میزان اســتفاده زیاد از کاغذ در این کشــور گفتم و 
نوشتم که خوشــبختانه میزان دورریز کاغذ در آلمان بسیار کم است و 
تقریبا همه کاغذها، بعد از یک بار استفاده، بازیافت شده و مجدد به چرخه 
تولید باز می گردند. در مطلب این هفته قصــد دارم درباره بازیافت یکی 
از مهم ترین زباله هایی که بشر هر روزه تولید می کند و راه حل جرمن ها 
برایتان بگویم. بطری های شیشه ای و پالستیکی! روزی نیست که عکسی 
از صدمات حیوانات که بر اثر رها کردن بطری های پالستیکی یا شیشه ای 
در طبیعت به آنها وارد شده، نبینیم. این زباله های جان سخت، برای تجزیه 
شدن در طبیعت، به بیش از چند صد سال زمان نیاز دارند! به عدد توجه 

کنید! چند صد سال!
اما در آلمان، با روشــی که دولت از بیش از 10 سال پیش استفاده کرده، 
میزان دورریز این زباله ها نزدیک به صفر است. روش مورد استفاده آلمان 
برای ما ایرانی ها بیگانه نیست. اگر یادتان باشد، تا همین 10 سال قبل برای 
خرید نوشابه یا شیر، باید مبلغی رو به عنوان »گرویی« پرداخت می كردیم 
که پس از باز پس دادن شیشــه ها، به ما عودت داده می شــد. اما روش 
آلمانی ها، روش تشویقیســت. بدین صورت که بابت شیشه محصوالت، 
چیزی به قیمت آن ها اضافه نشده که با پس دادن شیشه به ما برگردانده 
شود، بلکه قسمتی از قیمت محصول برای بطری در نظر گرفته شده که با 
پس دادن بطری، به شما برگردانده می شود و قیمت تمام شده محصول، 

ارزان تر خواهد شد.
برای مثال، اگر هر بطری آب در آلمان یك یورو قیمت داشته باشد، بعد از 
پس دادن بطری آن 25 سنت از این یك یورو را دریافت می کنید و قیمت 
تمام شده آب برای شما از یك یورو به 75 سنت کاهش می یابد. اما فناوری 

کجای این داستان به کمک دولت آمده؟ 
تقریبا همه بطری های پالستیکی و شیشــه ای در آلمان بارکد دارند، و 
بین 7 تا 25 سنت قیمت آن هاست. درون همه سوپر مارکت ها و دقیقا در 
راهروی ورودی، دستگاه های بزرگی قرار دارد که شما می توانید بطری های 
جمع شده تان را تک تک وارد آنها کنید که به صورت اتومات اسکن شده 
و در نهایت، می توانید مبلغ را به صورت نقدی از صندوق بگیرید، یا برای 
خریدتان استفاده کنید یا با گزینه ای که در همین دستگاه ها وجود دارد، 

به سازمان های فعال محیط زیست اهدا کنید.
به علت اینکه هر بطری خالی  در آلمان پول نقد محسوب می شود، افراد 
حتی اگر در خیابان آب یا نوشابه بخرند و بنوشــند، پس از خالی شدن 
بطــری آن را دور نمی اندازند. اگر هم کســی از بطری 25 ســنتی خود 
چشم پوشی کند و آن را دور بیندازد، افراد نیازمند از جمع کردن بطری ها 
و دریافت مبلغ آن ها، قسمتی از نیاز مالی شان را تامین می کنند. بنابر این، 
بطری خالی در آلمــان روی زمین باقی نمی ماند، و به ســرعت صاحب 
جدیدی پیدا می کند. این تدبیر دولت، باعث شده ورود پالستیک و شیشه 
به طبیعت در این کشور، به حداقل برســد و با یک طرح تشویقی، خود 
مردم و قشر نیازمند، به کمک دولت برای جمع آوری همه بطری ها بیایند.

مدتی قبل شنیده بودم که در تهران هم، شهرداری شروع به اجرای این 
طرح کرده و در حال نصب این دستگاه ها در هایپرمارکت هاست. از اینکه 
این طرح به مراحل اجرایی رسیده یا نه خبر جدیدی ندارم. اما اگر واقعا 
شهرداری هم با تجهیز کردن خود به این دستگاه ها در شهرهای مختلف، 
قدمی در راســتای جمع آوری بطری ها بردارد، بسیاری از نیازمندان هم 
برای کســب درآمد به صورت خودجوش به این طرح خواهند پیوست و 
تنها در چند ماه، اثری از بطری های شیشه ای و پالستیکی در خیابان ها، 
رودخانه هــا و دریاهایمان باقی نخواهد ماند. بدین ترتیب با اســتفاده از 
فناوری می توان با یک بار هزینه، قدم بزرگی در جهت جلوگیری از افزایش 

زباله ها برداشت.

تفکیک زباله با کمک تکنولوژی

ستون    یکشنبه
شهروزُچرکچی

لطفاً گذ رتان به این طرف هم بیفتد!
نگاهی بر ارزان ترین سدان های خارجی که در صورت 
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شماره 2488
 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

عباس آقا علیه
چهره لیبرال علی آقا

حاشیه ای بر جنگ تئوریک دو چهره مشهور سیاسی 
سخنان اخیر علی مطهری درباره یارانه ها به شدت برای او 

حاشیه ساز شده است. اصولگرا و اصالح طلب، سوار بر موج مردمی 
که یارانه را به خط قرمز تبدیل کرده است؛ به شدت به علی 

مطهری می تازند که چرا چنین سخن گفته است و  ... 
شرح ماجرا را  در  صفحه 03 بخوانید

  گزارش یک

کم مانده بود شــاگردان برندان راجرز در آنفیلد ترمز لیورپول 
را بکشند اما پنالتی دقیقه 95 موجب شــد تا شاگردان کلوپ 
هشتمین برد پیاپی خودرا کسب کنند. لستر در حالی که مربی 
ســابق لیورپول را در کنار زمین داشــت لحظه ای مقابل غول 
فوتبال اروپا پا پس نکشید و هرچند نیمه اول را با گل سادیو مانه 
به حریف نامدار واگذار کرد اما در نیمه دوم شجاعانه آنقدر فشار 
آوردند تا در نهایت مدیســون هافبک هجومی لستر با ضربه ای 
دقیق از داخل محوطه جریمه گل تساوی را در دقیقه 80 به ثمر 
رســاند. بعد از این گل هردو تیم به یک بازی هجومی زیبا روی 
آوردند و در نهایت در دقیقه 95 با خطایی که روی مانه انجام شد 
پنالتی به نفع لیورپول گرفته شد تا میلنر توپ را به گل پیروزی 

لیورپول بدل کنــد. در بازی مهم دیگر تاتنهــام زخم خورده از 
شکست 7 بر 2مقابل بایرن مونیخ در وسط هفته پیش در زمین 
تیم متوسط برایتون هم حرفی برای گفتن نداشت و با سه گل 
درهم کوبیده شد تا تیره روزی شاگردان پوچتینو به نهایت خود 
برسد. دربازی مهم دیگر در اسپانیا رئال مادرید با گل  های بنزما 
، مدریچ و خامس رودریگز 4 بر 2 از سد گرانادا گذشتند و حضور 
خود در صدر جدول را تحکیم بخشیدند. درآلمان هم بایرن مونیخ 
سرخوش از پیروزی شگفت انگیز بر تاتنهام،2 بر یک بازی را به 
هافنهایم  واگذار کردند تا نشان دهند در بوندس لیگا هیچ تیمی 
در امان نیست. دورتموند هم در دقیقه 90 بازی برده را با مساوی 

در برابر فرایبورگ به پایان رساند.

اقبال بلند شاگردان یورگن کلوپ

ضد حمله !
با نامه 75 شرکت 

خدمات ارزش افزوده 
به سران قوا ماجرای 

رقابت در پشت پرده 
اپراتورهای تلفن همراه  

شفاف تر شد
در گزارش هفته گذشــته نوشتیم که وزیر 
ارتباطات با هشــتگ »پایان وس« سعی 
دارد حمایت افکارعمومی را با تحت فشار 
قــراردادن شــرکت های ارزش افزوده از 
آن خود کند و در رقابت با جبهه سیاســی 
مقابلش دست باال را بگیرد. رقابتی که حاال 
به جدال سیاسی تبدیل شده و هر کدام از 

طرفین دست دیگری را رو می کند. 
در ادامه ایــن ماجرا، امروز 75 شــرکت 
خدمات ارزش افزوده در نامه سرگشاده ای 
خطاب به سران ســه قوا خواستار حمایت 
از این صنعت شده اند و از هجمه های اخیر 
گالیه کرده اند.  این شــرکت ها که تاکنون 
فهرستی از آنها در دسترس نبود و ترجیح 
می دادند نام و نشانی از آنها منتشر نشود 
و حتی ســازمان تنظیم مقــررات وزارت 
ارتباطات - به جای نظارت بر این خدمات و 
شرکت ها – آن ها را محرمانه تلقی می کرد ،  
در نامه خود  ابعاد جدیــدی از این صنعت 
درآمدزا را عنوان کرده اند، که نکات مهم آن 

را می خوانید:
1.  شرکت های فعال در خدمات ارزش افزوده 
با توجه به هجمه های مکرر ماه های اخیر به 
این صنعت، خواستار بررسی و رفع مشکالت 
 IT ایجاد شــده برای بیش از 700 شرکت

ایرانی فعال در این حوزه هستند.
2.    تامین درآمد حاصــل از ارائه خدمات 
ارزش افزوده از سال 90 تاکنون بیش از 13 
هزار میلیارد تومان بوده که سهم اپراتورها 
از این درآمد به حدود 4 هزار میلیارد تومان 
و ســهم دولت با در نظر گرفتن درآمدهای 
غیرمســتقیم شــرکت ها، بیش از 4 هزار 

میلیارد تومان بوده است. 
3.   پرداخت بیــش از 100 میلیارد تومان 
توسط شــرکت ها بابت نظارت محتوایی 
خدمات به ســازمان تبلیغات اســالمی و  
اختصاص بیش از 150 میلیارد تومان توسط 
شــرکت های تولید کننده محتوا به منظور 
تولید برنامه های تلویزیونی پربیننده تنها 
در سال از دیگر موارد هزینه کرد این درآمد 
اعالم شــده و  بیکاری حداقل 30 هزار نفر 
شاغل مستقیم و غیرمستقیم این صنعت، 
کاهش 30 درصدی درآمد فعاالن تبلیغات 
آنالین، رکود در صنعت تولید محتوا از جمله 
پیامدهای آسیب به صنعت خدمات ارزش 

افزوده عنوان شده است.
4.   این شــرکت ها اعالم کرده اند که از نظر 
شاخص رضایت مشــتری، این صنعت با 
کاهش تعداد شکایت های ورودی به میزان 
یک دهم در دو ســال اخیــر و افزایش 10 
درصدی شــاخص رضایت مشترکین در 
یک سال و برابری با استانداردهای جهانی 

صنعت، همراه بوده است.
این در حالی است که وزیر ارتباطات دیروز 
در یک گفت و گوی مطبوعاتی اعالم کرده 
بود: فکر نمی کنم که بحث ارزش افزوده فقط 
در یک گروه نهفته باشد اما قطعًا قطع کردن 
و پایان دادن به اقتصاد و گردش مالی 2 هزار و 
600 میلیارد تومانی ساالنه این بخش که بخش 
عمده ای از آن ناصواب است، حتمًا جوانب 
دارد. این پول، غیرشفاف است و ممکن است 
در جاهای ناصواب و حتی در برخی موضوعات 
سیاسی هم مورد استفاده قرار بگیرد. ممکن 
است انتخابات هم یکی از آن ها باشد. طبیعتًا 
در یک فرآیند باید به این مسأله پایان داده 
شود. دو سال است که تالش می کنیم جلوی 
کالهبرداری ها و تخلفات ایــن فرآیند را 
بگیریم. در همین مسیر، گزارش های چند 
ماهه اول سال 98 نشان می دهد اندازه بازار 
خدمات ارزش افزوده نسبت به 97، 25 درصد 
کاهش یافته است، اما هنوز این بازار بسیار 

غیرشفاف است.

نقش پیچیده نسخه پیچ ها
پاسخ وزارت بهداشت در مورد سازوکار فروش دارو در داروخانه ها

غول های لرزان
سومین حادثه سقوط جرثقیل در 
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فرید عطارزاده| ســوژه گزارش امروز ما از رشته  توئیت 
کاربران درباره خاطراتشــان از داروخانه ها شکل گرفت. 
یکی از کاربران از تجربه تحویل داروی مشــابه توســط 
داروخانه نوشــت و گفت که داروی مشابه برایش آلرژی 
به همراه داشته اما متصدی داروخانه او را از این موضوع 
آگاه نکرده بــود. این توئیت داغ دل بســیاری از کاربران 
را تازه کرد و همه از تجربه های یکســان خود نوشــتند 
که گرفتار داروی مشابه شــدند. آرام آرام کاربران، ابعاد 
دیگری از ماجرا را رو کردند و گفتند. در برخی موارد اصال 
متصدی فنی داروخانه در آن جا حضور ندارد و کسی که 
نسخه ها را می خواند و به شــما داروها را تحویل می دهد 
همان نسخه پیچ خودمان اســت. فردی که ممکن است 
حتی لیســانس هم نداشــته باشــد و به صورت تجربی 
کار نسخه پیچی را یاد گرفته باشــد. برای آنکه بفهمیم 
چنین موضوعی درست است یا نه، تصمیم گرفتیم دامنه 
جســت وجوهایمان را گسترش دهیم و ســری زدیم به 
دوره های آموزشی که برای نسخه پیچی برگزار می شود... 
بله درســت خواندید با هــر مدرکی می توانیــد به دوره 
نسخه پیچی بروید و در داروخانه ها مشغول به کارشوید. 
داروخانه های بســیاری هم آگهی اســتخدام نسخه پیچ 
داده اند که فقط تجربه عملی کافی اســت! این گزارش را 

بخوانید تا ببینید اوضاع از چه قرار است؟

چند تجربه شخصی
در ابتدا چند توئیت که کاربران از تجربه شخصی شــان 

منتشر کرده اند را مرور می کنیم.

* مامانم آتورواستاتین 10 مصرف می کنه. رفته داروخانه 
گفته آتورواستاتین نداریم، رزوواستاتین 10 ببر همونه! 
مگه داروخانه نباید داروی تجویز شده رو بده؟!تو دانشگاه 
یاد نمی گیرند که اســتاتین ها دوزهاشــون بــا هم فرق 
می کنه؟ یاد نمی گیرند مولکولی کــه بیمار بهش جواب 

میده رو عوض نکنند؟
* من خودم رزوواستاتین میخورم موثر تره عوارضش هم 
کمتره دیگه همه چی رو نباید زیر سوال ببریم از دکترش 
سوال کنید الزم نیست کل دانشگاه و درس و مملکت رو 

زیر سوال ببرید لطفا به هم احترام بگذاریم ممنونم.
* جناب اونی کــه او تی ســی دارو رد میکنه 99 درصد 
موارد ادبیات خونده یا مهندســی یا دیپلمه هست و هر 
رشته ای دارن جز داروسازی! پس جواب شما خیر هست، 
در دانشگاه تفاوت اســتاتین ها رو نخوندند، برای افزایش 

فروش و در نبود نظارت هر چیزی می فروشند.
* یه مدت داروخونــه  کار می کردم، جای اســتامینوفن 
۳25، 500 داده بودن به بیمار، دکتر زنگ زد چنان داد و 
بیدادی راه انداخت که تا مدت ها کسی جرأت نداشت از 
این کارها بکنه. میخوام بگم اگر پزشک ها )هرچند شاید 
وظیفه شون نباشــه، نمیدونم( پیگیر بشن، تو داروخونه 

کسی به خودش اجازه همچین کاری نمیده.
* مامانم به خیلــی از داروها حساســیت داره، داروخانه 
خیلی شیک و بی ســر و صدا بهش جای آتور، رزووا داده 
بود، اونم فک کرده مثال اسم من درآوردی جدیده که هر 
کارخونه برای خودش میزنه! خوردن همانا و حساسیت 

دادن همان...

* مشــكل اینه در اكثر موارد نســخه یــا مریض اصال به 
داروساز نمي رسه كه داروســاز بخواد نظر بده و یا جلوي 

تغییر دارو را بگیره. 
من خودم پارسال در ایران، رفتم یه داروخانه یه سري دارو 
مي خواستم و هیچكدام هم OTC نبود، همه را بهم دادند 
بدون اینكه از داروساز یه سوال كنند. بیمار باید از داروساز 
اطالعات دارویي دریافت كند ولي اصواًل بیماران ســراغ 
نسخه پیچ ها میرن و نســخه پیچ ها هم اطالعات دارویي 
غلط به بیمار مي دهند. در مجموع مهم ترین موضوع بحث 
اقتصادي و دخالت افراد فاقد صالحیت در حیطه پزشكي 

و داروسازي است. 
* بسیار داروساز با سواد داریم و نقطه مقابل هم كم نیست. 
مهم ترین مشكل عدم تعریف تعرفه و حقوق خاصي براي 
آموزش و مشاوره به بیمار است و با توجه به رایگان بودن 
خدمت، عنصر انگیزه از طرف داروساز كمرنگ مي شه و 
ازطرفي در بیشتر موارد بیمار وقتي به شما توجه مي كنه 

كه بابت خدمتي هزینه كرده.
* به نظرم مشكل ســاختاري است. ســه پوزیشن براي 
داروساز در هر بیمارستان وجود داره، در صنعت ٤ الي ٥ 
پوزیشن براي داروساز وجود داره ولي ٨٠درصد داروساز ها 
تمایل دارند فعالیت در داروخانه شهري رو داشته باشند 

كه دردسر كمتر دارد.
* اسمش روشه نسخه پیچ و یه دوره آموزشی هم داره که 
میگذرونن اما طبق اســتاندارد مسئول فنی چک میکنه 
 که درست باشــه ...حاال البته استاندارد چقد رعایت بشه

اهلل اعلم.  ادامه در صفحه 03

یک پیروزی محدود
رقیق و غیر شفاف 

بانک ملت اعداد و ارقام دیروزهفت صبح  در 
پرونده غرامت انگلیسی ها را تایید کرد صفحه 03

گزارشی خواندنی از آنچه در دومین جلسه 
دادگاه عباس ایروانی رخ داد صفحه 03

هشدارهای قاضی  
سرسختی متهم 
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