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زندگی زیر نقاب
7گزارشی از افزایش اعتیاد رفتاری در جامعه حه

صف

 تقدیر 
از پدر پیوند کبد در ایران

یدوفروش بورس و دالر پیدا می کنیم، تمایل شــدید به     ما   رفتار اعتیادگونه ای نســبت بــه خر
چک کردن قیمت طال و ســکه. اخبار منفــی و بمباران ذهن با اطالعات باعث ایجاد افســردگی، اضطراب 
و ناراحتی می شــود؛ احساساتی که ســایه آنها روی رفتارها به شکل ملموســی باعث خصوصیات رفتاری 
در فرد می شوند که از او آدمی می ســازند که مدام می ترسد و اضطراب دارد

 مهربانی مردم ما
 تمام نشدنی است

کاهش رعایت پروتکل های 
 ، بهداشتی در هفته های اخیر
نگران کننده است

نوزادها:  ما از پوشک هدیه 
رفقامون استفاده کنیم؟

 گفت وگو با یک فعال اجتماعی همراه با جمعیت
هالل  احمر در حمایت از پایان معضل بزرگ کارتن خوابی

رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:  

در حالی که یارانه یک ماه بچه ۴۵ هزار تومان 
است  قیمت پوشک به ۹۰ هزار تومان رسید 

4 حه
صف

2 حه
صف

 اهدای جایزه ۲۰۲۰ انجمن جهانی پیوند اعضا 
به دکتر سیدعلی ملک حسینی

طرح: شهروند

با اهدای جایزه ۲۰۲۰ انجمن جهانی پیوند اعضا به دکتر سیدعلی ملک حسینی، پدر پیوند کبد 
ایران، بار دیگر نام این استاد چیره دست استان فارس در رسانه های ایران و جهان برجسته شد 

و رویدادی دیگر از افتخارات علمی این سرزمین رقم خورد.
 recognition کسب۲۰۲۰  به  موفق  افتخارآمیز  رویداد  این  در  ملک حسینی  سیدعلی  دکتر 
 ۲۰۲۰ جایزه   )TTS( پیوند  انجمن  بین المللی  کنگره  شد.  اعضا  پیوند  جهانی  انجمن   awards
recognition awards خود را به دکتر سیدعلی ملک حسینی، پدر پیوند کبد ایران، اهدا کرد تا از 

فعالیت های شبانه روزی و موفقیت های برجسته این پزشک ایرانی تقدیر کند.
در  و  داد  انجام  زنده  به  زنده  فرد  از  را  ایران  در  کبد  پیوند  نخستین  ملک حسینی  دکتر 

دایره المعارف پزشکی به  عنوان پدر پیوند کبد در ایران معرفی شد.
روستای  در  شمسی  هجری   ۱۳۲۸ در  سال  حبیب اهلل  سید  فرزند  ملک حسینی  سیدعلی 

چشمه چنار شهرستان بویر احمد و در چند کیلومتری شهر یاسوج به دنیا آمد.
این استاد نام آور دوران نوجوانی و جوانی خود را در یاسوج و شیراز گذراند و پس از طی دوره 
متوسطه به دانشسرای عشایری شیراز راه یافت و لباس معلمی را بر تن کرد و سپس در آزمون 

کنکور شرکت کرد و وارد رشته دامپزشکی دانشگاه تهران شد.
ملک حسینی  دوره فوق تخصصی پیوند کلیه و جراحی عروق را در  سال ۱۳۶۶ در دانشگاه 
شهید بهشتی تهران گذراند و در  سال ۱۳۶۹ برای طی دوره فوق تخصصی پیوند کبد راهی ایاالت 
متحده آمریکا شد و در اردیبهشت  سال ۱۳۷۲ نخستین پیوند کبد در ایران و خاورمیانه را انجام 
داد و لقب پدر پیوند کبد در ایران را از آن خود کرد. او دوره تکمیلی پیوند کبد را در بسیاری از 

کشورهای ازجمله انگلستان گذراند.
 این کنگره بین المللی هر ساله جایزه recognition awards را به افرادی که تأثیر عمده ای بر 
پیوند عضو در جهان داشته اند، اهدا می کند. بیست وهشتمین کنگره بین المللی انجمن پیوند 

)TTS(  از بیست وچهارم شهریور به مدت سه روز  به  طور مجازی برگزار شده  است.
کنگره بین المللی انجمن پیوند در کانادا تنها انجمن جهانی در زمینه پیوند اعضاست که همه 
رشته های مرتبط به این موضوع را در برمی گیرد و فرصتی مناسب برای به اشتراک گذاشتن دانش 
و دستاوردهای جدید در زمینه اهدا و پیوند عضو است. دکتر سیدعلی ملک حسینی فلوشیپ 
پیوند کبد از دانشگاه پیتسبورگ آمریکا، یکی از استادان پیشکسوت و چهره های برجسته 

پیوند اعضا در جهان است که بزرگ ترین مرکز پیوند عضو جهان را در شیراز اداره می کند.
مرکز پیوند ابوعلی سینای شیراز از نظر تعداد پیوند در  سال و توان علمی بزرگ ترین مرکز 
پیوند عضو در دنیاست. بیش از ۹۶ درصد از پیوندهای کلیه بیمارستان بوعلی سینا شیراز از 

اهداکنندگان مرگ مغزی است که این رقم در جهان کم سابقه است. 

پیروزی دیگری برای دیپلماسی ایرانی؛
انزوای بیشتر آمریکا در جهان با تحریم هایی که بازنگشتند

 خودزنی 
یکایی به شیوه آمر
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پاک کردن  رد خون
بررسی چند پرونده مهم جنایی که در 4 سال 
گذشته جامعه را شوکه کرد 6 حه

صف


