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هيچ عزيزي حق را ترك نكرد مگر اينكه ذليل شد و هيچ ذليلي به حق عمل
نكرد مگر اينكه عزيز شد.

امام حسن عسکري (ع):

اوقات شرعي

به وقت شام؛ پيوستگي نسل ها

چهارشنبه 97/2/26

مهران راستي
کاراکترهاي کاپيتان رستمي پدر وکاپيتان رستمي پسر
در فيلم به وقت شام ،يکي از نسل ياران در گهواره خميني
و ديگري از نسل بعد و با گاليه هاي رايج فرزندان ايثارگر
که گويي در تضاد با پدر و راه و منش پدر است .حال آنکه
اين دعواي شيرين پدر و فرزندي نتيجه دلتنگي است و
دلتنگي نتيجه عشق و دلبستگي؛ همان عشقي که پيروي از
معشوق را به دنبال داشت و پسر را حتي بعد از دستور براي
بازگشت به دنبال پدر کشاند .اين دعواي شيرين ،در هواي
سحرگاهي باند فرودگاه به نقطه اوج خود يعني عشق ورزي
مي رسد؛ همان سحرگاهي که اهالي دل را به بند دلدادگي
مي کشاند .علي که راهي ارتش شده تا به حاج يونس نزديکتر
شود ،اما آنچنان شيفته طريقت او شده و حماسه و شور و
از جان گذشتگي را لمس مي کند که از فرمانده خود ،حاج
يونس رستمي نيز پيشي گرفته و به آغوش معشوق حقيقي
مي رود تا يادآور آن باشد که «هر آن کس او را طلب کند ،او را
مي يابد و آن کس که او را بيابد ،او را مي شناسد و هر آن
کس که او را شناخت ،او را دوست مي دارد و آن کس که
او را دوست بدارد ،به او عشق مي ورزد و آنگاه او نيز بدان
عشق مي ورزد و آن کس را که او بدان عشق ورزيد ،او را
مي ُکشد و آن کس را ُبکشد ،خونبهايش بر او واجب گشته و
خود ،خونبهاي اوست».
اما در اين سير طريقت ،بريدن ها آغازگر راهند؛ بريدن از رفاه،
بريدن از شهرت و حتي دل بريدن از زن و فرزند که همگي
دشوارند .بريدن از دلبستگي ها ،که در عرفان جايگاه وااليي
دارد ،در هنري برگرفته از ادبيات همچون سينما هم جايگاه
ويژه اي داشته و دارد؛ باالخص در سينماي فيلمسازي همچون
حاتمي کيا که پرورش يافته و رشد يافته اين فضاست و اين
فضا در سينماي او نيز بازتاب داشته و خواهد داشت ،چه در
فيلمي همانند «برج مينو» و چه در تازه ترين اثرش «به وقت
شام».از ديگر ظرافت هاي فيلم ،قياس طنزگونه دو زوج پدر
و پسر است ،يکي ابوخالد و شيخ ممدوح سعدي تکفيري و
ديگري علي و حاج يونس که هر دو زوج گفته شده ،مکتبي
و ايدئولوژيکند .دعواي شيخ سعدي و فرزند بر سر کنيزي
دختري مسيحي است؛ ولي دعواي کاپيتان رستمي و فرزند
بر سر حماسه و عشق و ايثار و يا پيشي گرفتن در جهاد که
هر دو ريشه هايي فرهنگي و اعتقادي دارند ،ولي با تفاوتي
از زمين تا آسمان.
شجاعت علي را از همان ابتداي فيلم با نارضايتي در چهره اش
مي توان فهميد ،همان لحظه که با دستور فرمانده (حاج
يونس) بايد راهي وطن شده و به ديدار همسر باردارش برود
و در سکانسي که در هواپيماي مسافربري نشسته واضح تر
مي شود؛ آن موقع که پيامي از همکاران خلبان دريافت مي کند
و براي رفتن به مأموريت جديد درنگ نمي کند؛ آن هم درست
بالفاصله بعد از ديدن کليپ همسر باردار و مادرش که معترض
به حضور او در جبهه سوريه است .نکته جالب توجه ديگر در
قياس دو زوج پدر و پسري ،زايش و ادامه نسلي است که در
خانواده رستمي ديده مي شود تا اميد را در مخاطب زنده نگه
دارد براي ادامه راه و مسيرشان؛ تولد نوزادي که در راه است
ولي در خانواده شيخ سعدي گويي حاتمي کيا به دنبال آن
است که بگويد داعش و تفکر داعش دوام نخواهد يافت ،چرا که
زايشي نخواهد داشت .از ديگر اشارات جالب توجه اثر ،تصوير
مادر خانواده رستمي در سکانس سر بريدن دسته جمعي در
باالي جايگاه تماشاگران است ،تلميحي بجا و زيبا به ماجراي
ّ
تل زينبيه و بريدن سر ساالر شهيدان عليه السالم.
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معاون وزير علوم ؛

معاون سازمان اوقاف خبر داد:

برگزاري جشن رمضان در  100بقعه متبركه

معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان اوقاف از برگزاري
طرح ملي ضيافت الهي در  2هزار و  451امامزاده
کشور از اولين روز ماه مبارک رمضان خبر داد و
گفت :با اجراي امينانه نيات واقفان خير انديش
و جلب مشارکت مردمي در يک هزار و ۸۰۰
امامزاده سفره هاي افطاري ساده بر پا خواهد
شد .حجتاالسالم والمسلمين شرفخاني اظهار

در  ۲۶قسمت؛

پوران درخشنده اولين
سريالش را ميسازد

عمده مهاجرت دانشجويان در دوره ليسانس است

کرد :اين طرح در  2هزار و  451امامزاده کشور
با هدف ترويج و تبليغ مفاهيم قرآني ،نشر معارف
ديني و تقويت اعتقادات مردم از ابتداي ماه رمضان
آغاز مي شود .وي با اشاره به اينکه ماه مبارک
رمضان فرصتي براي اجراي امينانه نيات واقفان در
بخشهاي مختلف از جمله اطعام و معارف ديني
است ،تصريح کرد :در تمامي اين امامزادگان يک
نوبت نماز جماعت و در بيش از يک هزار و 500
امامزاده ،دونوبت نماز جماعت با حضور مبلغان
اعزامي برپا ميشود.معاون فرهنگي و اجتماعي
سازمان اوقاف گفت :در اين طرح بيش از  3هزار
ُمبلغ از حوزههاي علميه قم و استانهاي کشور
به اجراي برنامههايي چون سخنراني ،تفسير قرآن،
بيان احکام ،نشر معارف ديني و نماز جماعت
خواهند پرداخت .

معاونآموزشيوزيرعلومنرخبيکاريفارغالتحصيالن
دانشگاهي را حدود  ۱۷درصد عنوان کرد و گفت:
عمده مهاجرت ها به خارج از کشور مربوط به
مقطع کارشناسي است که اميد به شغل ندارند.به
گزارش خبرنگار مهر ،مجتبي شريعتي نياسر در
گردهمايي معاونان آموزشي و تحصيالت تکميلي
دانشگاه هاي سطح يک و دو گفت :از ابتداي
دولت يازدهم ما فعاليت خود را در آموزش عالي
با سه شعار کنترل کمي ،ارتقاي کيفي و اقتدار و
هماهنگي آغاز کرديم و تا جايي که امکان داشت
جهت تحقق اين شعار گام هايي را برداشتيم .در
بخش کنترل کمي وضعيت تقريبا مهار و جلوي
رشد بي رويه در زيرنظام ها گرفته شده است.
وي به بخش ارتقاي کيفي اشاره کرد و گفت:
حرکت هايي نيز در اين جهت صورت گرفته است.

پوران درخشنده کارگردان سينماي ايران قرار است سريالي درباره مستوره
اردالن بانوي شاعر و تاريخ نگار کردستاني بسازد.به گزارش خبرنگار مهر،
مرکز سيماي استان هاي صداوسيما ساخت چندين سريال درباره مفاخر و
فرهيختگان استان ها و مناطق مختلف کشور را در دستور کار دارد که با
کارگردانان مختلفي نيز در اين زمينه رايزني مي کند.از جمله سريال هايي

خبر »

پخش از اولين روز ماه رمضان

ماه عسل جوان پسندتر شد

معاون آموزشي وزير علوم ادامه داد :ما همچنين
شاهد هزينه هاي غيرمنطقي آموزش عالي بوديم
که به علت ناکارآمدي فارغ التحصيالن ،ضعف
کيفي و رشد بي رويه بر آموزش عالي وارد
مي شد.شريعتي نياسر افزود :تالش ما اين است
که به اين هزينه ها پاسخ مثبت داده و وضعيت
را بهبود ببخشيم.

که در حال حاضر درباره ساخت آن مذاکراتي انجام شده است مجموعه اي
درباره مستوره اردالن شاعر کردستاني اهل سنندج است .پوران درخشنده
قصد دارد اين سريال را در  ۲۶قسمت بسازد و مطالعات و تحقيقات خود را
هم در اين زمينه شروع کرده است.ماه شرف خانم قادري مشهور به مستوره
اردالن شاعر ،نويسنده و تاريخ نگار کرد ايراني است.

نمايه

فارس /سهيل صحرانورد

نمايش خنکاي ختم خاطره

قائم مقام شبکه سه سيما اعالم کرد برنامه «ماه عسل» امسال جوان پسندتر
شده و توجه ويژه اي هم به شعار سال دارد.جعفر عبدالملکي قائم مقام شبکه
سه سيما درباره برنامه «ماه عسل» و آغاز پخش آن به مناسبت ماه رمضان
به خبرنگار مهر گفت :برنامه «ماه عسل» امسال با تغييري در رويکردهايش
از پنجشنبه  ۲۷ارديبهشت همزمان با اولين روز ماه مبارک رمضان روي آنتن
شبکه سه سيما مي رود.وي ادامه داد :با توجه به شعار «حمايت از کاالي
ايراني» در سال  ۹۷اين برنامه هم رويکردي اقتصادي پيدا کرده است و
مهماناني متناسب با موضوع سال دارد.

مقنّي :االزهر ،مانع حضور قاريان
مصري در ايران ميشود
معاون مرکز امور قرآني سازمان اوقاف و امور خيريه با بيان اينکه ممنوعيت حضور
قاريان مصري به ايران از سوي شيخ االزهر صادر شده است ،گفت :سفر قاريان
مصري به سه کشور امارات ،قطر و ايران ممنوع شده است .به گزارش تسنيم،ايران
همه ساله و بدون توجه به مسائل سياسي ،متسابقان و داوران مصري را براي شرکت
در مسابقات بينالمللي قرآن و محافل قرآني ماه مبارک رمضان دعوت ميکند،
ا ّما وزارت اوقاف مصر و شيخ االزهر چند سالي است که حضور قاريان مصري به
کشور ايران را ممنوع کرده است.داستان از آنجا شروع شد که ويدئويي ازفرجاهلل
شاذلي قاري برجسته مصري در رسانههاي مصري منتشر شد که در آن ،اين قاري
برجسته ،اذاني به سبک شيعيان ميگويد؛ اين اتفاق موجب حمالت چند روزه به
وي شد تا جايي که االزهر و وزارت اوقاف مصر و کانون قراء مصري وي را از قرائت
در مساجد مختلف از جمله مسجد جامع االزهر محروم کردند.

سورنا ستاري:

بيش از دوهزار نخبه را به کشور باز گردانديم

نمايش«خنکايختمخاطره»بهنويسندگي
حميدرضا آذرنگ و کارگرداني حامد ادواي
درتاالرحافظبهرويصحنهرفت.ايننمايش
با موضوع دفاع مقدس داستان و اتفاقاتي
که محوريت آن يک شهيد گمنام است را
روايت ميکند .مريم بوباني ،عماد محمدي،
مرجان خاکساري ،نيما انصافيان ،محمد
اصغري ،سهيل عبدي ،مرضيه موسوي،
مونا سهراب حقيقت ،محمد شهباز تهراني،
شهاب عباسيان ،امين موحدي پور ،بهاره
رياحي ،محمدرضا ايمانيان ،منصور نصيري
بازيگران اين نمايش هستند که تا 17خرداد
در تاالر حافظ اجرا خواهد شد.چهار صحنه
از اين نمايش ديدني را مي بينيد.

معاون علمي و فناوري گفت :ايران بايد نوع نگاه خود را از سياستهاي اعزام
به سياستهاي بازگشت جوانان ايراني به کشور خود تغيير دهد .اقدامي که
در  ۳ساله گذشته انجام شده و نتيجهبخش بوده است.به گزارش خبرگزاري
مهر  ،سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در نشست تخصصي
«آسيبشناسي مهاجرت و بازگشت ايرانيان مستعد و تحصيلکرده» که در
دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد ،گفت :با نگاهي به آمارهاي موثق بينالمللي،
ايران از منظر کلي جزء کشورهاي مهاجر فرست محسوب نميشود.وي با اشاره
به روند مثبت جذب و ماندگاري دانشجويان در سالهاي اخير گفت:
براي مثال ابتداي انقالب  ۱۷۰هزار دانشجو داخل ايران و  ۱۰۰هزار
دانشجوي ايراني در خارج از کشور تحصيل ميکردند .از  ۱۰۰هزار
نفر ۵۷ ،هزار دانشجو در آمريکا بودند .در آن زمان ما بزرگترين کلوني
دانشجوي خارجي در آمريکا بوديم .مقامي که امروز چين با بيش از
 ۳۵۰هزار دانشجو دارد.

اجتماعي
کالنتري:

» خبر

آب ورودي به درياچه اروميه ۴۰۰ميليون مترمکعب کمترازپارسال است

ستاد استهالل دفترمقام معظم رهبري اعالم کرد:

پنجشنبه ،اول ماه مبارک رمضان

عضوستاد استهالل دفترمقام معظم رهبري با بيان اينکه رمضان
امسال ۲۹روزاست ،گفت :روز پنجشنبه ۲۷ارديبهشت ماه ،اول ماه
مبارک رمضان است.به گزارش مهر ،حجتاالسالم عليرضا موحدنژاد
گفت :قراراست روزچهارشنبه «امروز»  ۱۲۰گروه درنقاط مختلف
کشورکاراستهالل را انجامدهند .پيشبيني کارشناسان هم اين است
که هالل به سادگي قابل رؤيت است؛ بنابراين روزپنجشنبه اول ماه
رمضان است.وي افزود :هالل درغروب روزچهارشنبه با چشم عادي
به راحتي قابل ديدن است .وي تصريح کرد :عربستان ممکن است
امروز چهارشنبه را اول ماه رمضان اعالم کند ،ولي مبناي درستي
ندارد.حجتاالسالم موحدنژاد اظهار داشت :بعضي ازکشورها امروز
را اول ماه رمضان اعالم ميکنند ،ولي ستاد استهالل اشتباه نکرده
است .روز بيست و هشتم کسي استهالل نميکند و هيچ دليل علمي
نميبينيم که بخواهيم استهالل کنيم.به گفته عضو ستاد استهالل
دفتر مقام معظم رهبري ،ماه رمضان امسال ۲۹روزه است.

ستاري مطرح کرد:

انتقاد از ارائه آمارهاي غيرواقعي
خروج نخبگان

رئيس سازمان محيط زيست درهمايش نقش آموزش محيط زيست
درتوسعه پايدارحوضه آبريزدرياچه اروميه با بيان اينکه آب ورودي به
درياچه اروميه ۴۰۰ميليون مترمکعب کمترازپارسال است ،گفت :ما
انسانها معموال بعد ازاينکه تخريب ميکنيم مجددا به فکراحيا هستيم؛
ابتدا ويران ميکنيم سپس با هزينههاي چند هزاربرابربه فکراحيا هستيم.
به گزارش تسنيم ،عيسي کالنتري افزود :زماني که ارتفاع درياچه اروميه
درسال 1381نزديک به يک هزارو 275مترمکعب بود ،تذکراتي در رابطه
با خشکي درياچه اروميه به گوش رسيد اما سازمان محيط زيست وقت
با انکارازبروزچنين رخداد محيط زيستي چشم پوشي کرد.وي با اشاره
به اينکه 18درصد ازتغييرات اقليمي تاثيرگذاربرروند خشکي درياچه
اروميه بود ،خاطرنشان کرد وگفت :نبايد فراموش کنيم که عامل اصلي
خشکي درياچه اروميه خودمان بوديم و نبايد ديگران را مقصربدانيم.
محيط زيست مسئله کل کشوربا 80ميليون نفرجمعيت است ؛ زماني
که حفظ محيط زيست وابسته به سازماني با پنج هزارپرسنل خالصه
شود ،توانايي مديريت محيط زيست با 80ميليون جمعيت با مشکل
مواجه خواهد شد؛ لذا عالوه برتبخيرباالي درياچه اروميه ،آب هايي
که قراربود مصرف شود و وارد درياچه اروميه نشود ،ازجمله تذکرات
مهم به شمارمي رفت.وي يادآورشد :آب ورودي به هامون کمتراز
5ميليون مترمکعب در 8ماه گذشته بود در حالي که مي بايست بيش از
يک ميليارد متر مکعب باشد.وي افزود :ما انسانهاي فرصت طلب،

باوجود دسترسي به تکنولوژي انسانهاي بسيارخودخواهي به علت
دانش کم و بينش کوتاه هستيم که همه چيز را براي نسل حاضرمي
خواهيم.وي با بيان اينکه طي سال هاي اخير با ايجاد سدهاي سيوند
و مالصدرا منجر به خشک شدن وازبين رفتن سد بختگان شد ،اذعان
کرد :تمامي سدهايي که شک شد ،باعث اش خودمان بوديم .درحال
حاضردرياچه اروميه نيمه جان است واميدواريم با اقداماتي که در راستاي
احياي آن توسط مردم و دانشگاهيان صورت مي گيرد ،بتوانيم آن را
حفظ کنيم.وي گفت :واقع شدن همه تاالب ها ودرياچه ها درانتهاي
حوضه هاي آبريز يکي از اساسي ترين مشکل درکشورمحسوب مي
شود.وي با اشاره به تاکيد رئيس جمهور به رعايت و پيگيري چهارمسئله
درحوزه پسماند ،گرد وغبار وهواي کالنشهر واحياي تاالب ها گفت:
متاسفانه احياي تاالب ها کار بسياردشواري است واميدواري ما براي
احياي تاالب ها به دليل تغييرات اقليمي ،کاهش بارندگي ها وافزايش
بهره برداري ها خيلي محدودترشده است.وي اظهارکرد :باتوجه به اينکه
روزهاي گذشته ميزان بارندگي نسبت به ميانگين ساالنه 36 ،درصد
کاهش يافته است ،اين درحالي است که درحوضه درياچه اروميه
با افزايش  23درصدي بارش ها نسبت به سال گذشته برخوردار
بوديم .به اين معني که آب ورودي به درياچه اروميه  400ميليون
متر مکعب کمتر از پارسال است که يکي ازداليل آن حبس کردن
آب ها پشت سد هاست که الزم است وزارت نيرو به تعهدات خود در

عليخاني:

معاون علمي وفناوري رئيسجمهور با انتقاد نسبت به سياهنمايي و ارائه
آمارهاي نادرست ازخروج نخبگان ازکشور ،گفت :برخيها آمارهايي به
نقل ازصندوق بينالمللي پول در زمينه ميزان مهاجرت اعالم کردند
که اين آمارها واقعي نيست ولي اذعان ميکنم در اجراي سياستهاي
بازگشت نخبگان به کشورضعيف عمل شده است.به گزارش ايسنا ،دکتر
سورنا ستاري درنشست تخصصي «آسيبشناسي مهاجرت وبازگشت
ايرانيان مستعد وتحصيل کرده» با تاکيد برضرورت اهميت دادن به
نيروي انساني ،افزود :ازاقتصاد نفتي نميتوان انتظارداشت که وقتي
معدن گچي کشف ميشود ،جشن گرفته نشود يا مسئوالن ازبازگشت
نخبگان به کشورخوشحال شوند ،چرا که اين رويکرد ،رويکرد همه
کشورهاي نفتي است.وي با بيان اينکه زماني که نيروي انساني پايه
اقتصاد نباشد وپژوهش به آموزش متصل نشود ،به نيروي انساني
توجهي نميشود؛ ازاين روبايد زيستبومهاي کسب و کار ونوآوري
درکشوررا فراهم کنيم.ستاري با اشاره به اقدامات معاونت علمي براي
توسعه اقتصاد دانش بنيان ،خاطرنشان کرد :ماحصل اين فعاليتها
ايجاد  3هزار و  500شرکت دانشبنيان ،صدها استارتآپ وتوجه
جامعه به نيروهاي انساني تحصيلکرده بوده است و در اين راستا
دانشگاهها بايد براي توجه جامعه به نيروهاي انساني اقدامات الزم
را انجام دهند.

معاون کل وزارت بهداشت:

کاهش ۱۲درصدي ترافيک،تخيلي است

رئيس کميسيون عمران حملونقل شوراي شهربا
اشاره به اجراي طرح ترافيک درتهران گفت :شهرداري
تهران يکي ،دو روزبعد ازاجراي طرح اعالم کرد
ترافيک درتهران 12درصد کاهش يافته است.
اين آماراص ً
ال مورد تأييد نيست چطورشهرداري
يک روزبعد از اجرا آمارگرفته ،آمار را جمعآوري،
استخراج وبرداشت کرده است اصال چنين چيزي
امکانپذيرنيست .اينکه فرداي اجراي يک طرح
ازکاهش 12تا 15درصدي ترافيک خبرميدهد

وزي ربهداشت اعالم کرد:

رتبه اول منطقه اي
ايران درحوزه
سلول درماني

آمارتخيلي است نه علمي.محمد عليخاني درگفتگوبا
فارس گفت :اين آماردرشوراي شهرنيزمورد قبول
قرارنميگيرد.وي ادامه داد :کاهش ترافيک شايد
درمحدوده طرح ترافيک داشته باشيم اما درخارج
ازمحدوده طرح کاهش بارترافيکي نداشتهايم .عليخاني
با بيان اينکه 18تا 20ميليون سفرروزانه درتهران
انجام ميشود ،گفت :چه طرحي اجرا کردهايم
که سفر را کاهش دهد؟ هيچ.رئيس کميسيون
عمران حملونقل شوراي شهرافزود :تنها طرحي
که اجرا شده طرح ترافيک بوده که آن هم همان
محدوده قبلي بوده وفقط مکانيزم پرداخت عوض
شده و آن هم نميتواند ترافيک را کاهش دهد.
عليخاني با بيان اينکه شايد درچند روزاول به
دليل سرگرداني مردم واينکه نميدانستند وضعيت
طرحشان چطوراست ترافيک داخل محدوده کاهش
يافته باشد ،گفت :اما بيرون محدوده ترافيک به
قوت خود باقي است.

راستاي رهاسازي آب ها عمل بکند.وي با بيان اينکه پاسداري ازمحيط
زيست ،وظيفه هرشهروند است ،افزود :حفاظت ازمحيط زيست ،حفاظت
ازيک سازمان دولتي نيست .اگر 80ميليون نفرنخواهند به تعهدات
زيست محيطي خود عمل کنند ،انتظاري ازمسئولين نيزنداشته باشند.
وي نقش آموزشي ادامه داد :اولين آموزش بايد به مديران رده باالي
کشور باشد چرا که دانش و آگاهي محيط زيستي اين افراد درخيلي
موارد پايين تر ازمتوسط جامعه است ونبايد فکرکنند هرآنچه درحال
حاضر به اختياردارند را مصرف کنند.وي تاکيد کرد :سياست ها و وضعيت
اقتصادي کشورتابع ايدئولوژي انقالبي کشور است ،درحالي که يکي از
چهاراصل توسعه پايدار ،حفظ حقوق نسل هاي بعدي است؛ متاسفانه
در سياست هايمان هيچ جايگاهي براي نسل هاي بعدي نداريم وفکر
مي کنيم هرچه که داريم خودمان بايد مصرف کنيم.وي با بيان اينکه
براي خودکفا و مستقل بودن ،با دنيا قطع ارتباط مي کنيم وبه جاي
آن بر منابع موجود در کشور فشار مي آوريم ،گفت :متوسط مصرف آب
شيرين براي هرشهروند يک هزارو 100ليترمکعب در سال است ،اين
درحالي است که بيش از 70درصد مردم ساالنه زير  700ليترمکعب
آب شيرين مصرف مي کنند ،اين به معني خيانت به نسل هاي بعدي
محسوب مي شود .شايد يکي از داليل آن بيگانه بودن دانشگاهيان
با برنامه ريزي بلند مدت و مزدوري برخي از کارشناسان امر بوده که
تابع رئيس ومديران رده باال بودند.

سالمت درايران وضعيت ايدهآل ندارد
معاون کل وزارت بهداشت گفت :متاسفانه درکشورما
هنوزبهداشت وپيشگيري ازبيماريها به وضعيت
ايده آل نرسيده است .با وجود اينکه پيشرفت زيادي
هم دراين زمينه داشته ايم اما همچنان درحوزه
سالمت ،کشوردچارضعفهايي است.به گزارش ايسنا،
دکترايرج حريرچي درکنفرانس ملي توسعه سالمت
وتجليل ازبرگزيدگان حوزه بهداشت کشور گفت:
انتظاري که ازدانشگاه ودانشکده بهداشت ميرود
اين است که براي بهبود وضعيت سالمت مردم
بيش ازپيش کارکنند.وي اظهارکرد :مهمترين شاخصه
افزايش درآمد سرانه ملي است که اگراين شاخصه
به سه برابرافزايش پيدا کند اکثرمسائل بهداشتي ما
درکشورحل ميشود همچنين برخورداري ازسواد
واشتغال براي زنان ميتواند عامل بسيارمهمي دررفع
بسيارازمشکالت بهداشتي باشد.معاون کل وزارت
بهداشت افزود :اگراساتيد حوزه بهداشت بتوانند
درحوزه بهداشت راهحلهاي موثري با توجه به

وزيربهداشت با اشاره به رتبه ۱۵ايران دردنيا ورتبه اول در منطقه درزمينه استفاده ازسلول
درماني تصريح کرد :ما دانشمندان بسيارخوبي دراين زمينه داريم که اميدواريم اين مجموعهاي
که کارتوليد انبوه سلول را انجام ميدهد ،بتواند آنها را به هم پيوند بزند .دراين صورت
همافزايي حاصل ميشود که ميتواند فاصله ما را با کشورهاي رقيب افزايش دهد.به گزارش
ايسنا ،دکترسيدحسن هاشمي درمراسم افتتاح اولين مجموعه توليدانبوه فرآوردههاي سلولي
درمنطقه افزود :دراين مجموعه تقسيم سلول انجام ميشود که دردرمان برخي از بيماريهاي
صعبالعالج موثراست .بيش از ۲۵سال است که درمان سرطان خون ازطريق پيوند سلولهاي
بنيادي انجام ميشود .با وجود اين ،فناوريهاي جديد کمک ميکند که ثمره بهتري در درمان
بيماريها داشته باشيم.وزيربهداشت درادامه بيان کرد :حدود ۱۵سال پيش رفتارهاي ناصحيح
و روشهاي غيرعلمي درزمينه سلول درماني درمراکزعلمي کشوراتفاق افتاد وازطريق رسانهها

شرايط کنوني کشور دردرمان بيماريهاي غيرواگيردار
ارائه دهند ،قطعا درزمينه بهداشت کشور وکنترل
بسياري ازبيماريهاي غيرواگيروحتي واگيردار
مي توانيم بهترين اقدامات را انجام دهيم.دکترعليرضا
رئيسي معاون بهداشت وزارت بهداشت نيزگفت:
درحال حاضربيشترين باربيماري ومرگ وميردرکشوربه
دليل ابتال به بيماريهاي غيرواگيراست .به همين
دليل بايد براي کنترل ريسک فاکتورها برنامههاي
جديدي داشته باشيم.

تبليغ شد ومردم را به زحمت انداختند .دانشمندان نيزدچارترديد شدند .با راهاندازي اين
مرکزاين مشکالت نيزبرطرف ميشود .معاونت درمان وزارت بهداشت نيزمتعهد ميشود که
طي يک ماه آينده ضابطه مراکزدرماني که کارسلول درماني انجام ميدهند را تدوين واين
استانداردها را به تمام کشوراعالم کند.هاشمي با اشاره به برخي تخلفاتي که درزمينه سلول
درماني درکشوراتفاق ميافتد ،افزود :اين تخلفات دراين حوزه کم نيست وبخشي ازآن ازچشم
ما پنهان است .اگربخش باليني وعلمي با هم پيوند بخورند ،اين دانش نيزدرمسيرصحيح خود
قرار داده ميشود .نبايد مقاومتي براي بخش باليني ايجاد شود .اين مجموعه نيزدرگيربحث
باليني نشود وروي توليد سلول ودانش حرکت کند.وي گفت :معاونت درمان وزارت بهداشت
متعهد ميشود طي يک ماه آينده ضابطه مراکزدرماني که کارسلول درماني انجام ميدهند
را تدوين واين استانداردها را به تمام کشوراعالم کند.

خبر »

گردوغبار ۲۵۳کرماني را راهي مراکز درماني کرد
مدير مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي کرمان از مراجعه ۲۵۳
نفربه مراکز درماني به دليل مشکالت تنفسي ناشي ازگردوغبارخبرداد
وگفت :ازاين تعداد ۱۹۵نفر بستري شدند.سيد محمد صابري درگفتگوبا
مهر با اشاره به وضعيت جوي چند روزاخيردرکرمان و وقوع گرد وغبارشديد
دراين استان ،اظهار کرد :از ۲۱تا  ۲۴ارديبهشت ماه جاري ۲۵۳در استان
کرمان به دليل مشکالت تنفسي به مراکز درماني مراجعه کرده اند.وي
اظهار کرد :از  ۱۷۱نفر مراجعه کننده در کرمان  ۱۱۸نفر بستري و ۵۳
نفر به صورت سرپايي مداوا شدند ،دربافت هم  6نفربه مراکزدرماني مراجعه
کردند که ازاين تعداد پنج نفر بستري شدند و يک نفر به صورت سرپايي
مداوا شد.صابري ازبستري شدن  6نفردررفسنجان ،هفت نفر در بردسير،
يک نفر در شهربابک ۴۲ ،نفر در سيرجان و  ۱۶نفر در زرند خبر داد و
افزود :در ريگان هم چهارنفربه صورت سرپايي مداوا شدند.

رئيس پليس آگاهي ناجا خبرداد:

افزايش ۵۱درصدي ارزش ريالي کشفيات کاالي قاچاق
رئيس پليس آگاهي ناجا گفت :ارزش ريالي کشفيات کاالي قاچاق در
سال گذشته نسبت به سال ،95افزايش 51درصدي را نشان ميدهد.
به گزارش پايگاه خبري پليس ،سردار محمدرضا مقيمي تأکيد کرد:
مبارزه با موضوع کاالي قاچاق ازنخريدن کاالي خارجي تا مبارزه بي
امان با اين موضوع درمرزهاي کشور را شامل مي شود وهمه بايد دراين
خصوص حساس باشند.سردارمقيمي با اشاره به اينکه مبادي ورودي جزء
اولويت هاي اصلي درراستاي مبارزه با کاالي قاچاق است ،تصريح کرد:
اهتمام جدي وبرنامه ريزي هاي الزم در راستاي مبارزه با کاالي قاچاق
به صورت ويژه دردستورکارپليس است.وي ،مبارزه با کاالي قاچاق را از
اولويت هاي اساسي و مهم ناجا دانست و گفت :حرکت جهادي و انقالبي
در راستاي مبارزه با اين پديده شوم مد نظر است.سردار مقيمي در بخش
ديگري از سخنان خود به کشفيات کاالي قاچاق در سال  96اشاره کرد و
افزود :ارزش ريالي کشفيات کاالي قاچاق در سال گذشته نسبت به سال
 ،95افزايش  51درصدي را نشان مي دهد.وي با بيان اينکه پرونده هاي
بين  100تا  500ميليون توماني با افزايش  39درصدي روبه رو بوده
است ،افزود :در سال  95تعداد  3هزار و  23پرونده و در سال 96تعداد
چهارهزار و  190پرونده قاچاق تشکيل شده است.

شرايط استخدامي و پرداخت حقوق به معلوالن اعالم شد
رئيس سازمان بهزيستي کشور جزئياتي ازشرايط استخدامي و پرداخت
حقوق به معلوالن را اعالم کرد.انوشيروان محسني بندپي درگفتگوبا
فارس با اشاره به جزئيات اليحه حمايت ازحقوق معلوالن گفت :قرارشده
است صندوق حمايت ازفرصتهاي شغلي براي معلوالن ايجاد شود.
وي افزود :همچنين کارفرمايان بخش خصوصي بايد براي معلوالن
شاغل خود ،کمک هزينه ارتقاي کارايي را بدهند واين کمک هزينه
تا  ۵سال بايد پرداخت شود ودراين رابطه بايد مدت قرارداد حداقل
يک سال باشد وحقوق ودستمزد افراد داراي معلوليت شاغل نيزهمانند
قانون کار پرداخت ميشود.رئيس سازمان بهزيستي کشور گفت :بايد
ساير مزاياي قانوني تصريح شده در قانون کار( مزاياي رفاهي کارگران)
به فرد داراي معلوليت شغلي پرداخت شود.محسني افزود :حداکثر
 50درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شوراي عالي کار
براي فرد داراي معلوليت شغلي با توجه به شدت معلوليت (خفيف 30
درصد ،متوسط  40درصد وشديد 50درصد) پرداخت مي شود.

