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اجتمـــــــاعی
سالم ايران

تلفن تماس88769075 :

 مش�كالت شهري چهاردانگه :آقاي صداقتيان اظهار كردهاند كه شهر
صنعتي چهاردانگه واقع در اسالمش��هر يكي از مراكز مهم توليد مبلمان در ايران
است .ش��هرداري چهاردانگه ميليونها تومان عوارض بابت تجاري بودن مغازهها
از ما دريافت مي كند اما هيچگونه رس��يدگي به خيابان هاي اين شهر نميكنند.
نئوپان فروشها و ام دياف فروشها با س��د معبر خود راه تردد مردم را بستهاند،
خصوصاً در خيابان  24اين شهر ،و شهرداري هم هيچ برخوردي با آنها نميكند.
تشكر از ويژهنامه ايران مثبت :هموطن محترمي از چاپ ويژهنامه ايران
مثبت خصوصاً از مطلب «دستهاي مشهور روي فرمان»تشكر كردهاند.
تش�كر از چاپ مطلب :مشترك محترمي در پيامك خود از درج مطلب
«مهاجرت مثل يك شبح» در روزنامه ايران تشكر نمودهاند.
ترك محل زندگي به خاطر جاده نامناس�ب :آقاي حس��يني گفتهاند
اهالي روس��تاهاي مردخ ،تش و بيد واقع در پش��ت فرودگاه رشت ،خانههاي خود
را به خاطر نبود جاده هاي مناس��ب و استاندارد ترك كردهاند و خانههاي آنها به
متروكه تبديل ش��ده است .از اس��تاندار محترم رشت تقاضا ميكنيم فكري براي
رفع اين مشكل نمايند.
حقوقجانبازان:آقاينعمتي در تماس خود پرسيدهاند چرا تبصره  15بند
هـ در خصوص افزايش حقوق جانبازان اجرا نميشود؟
همزمانی کنکور با امتحان دانش�گاه ها  :برخی دانش��جویان گفته اند
دانش��گاه آزاد و دانش��گاه های دولتی برای رفع همزمانی کنکور امسال با امتحان
دانشگاه ها که مشکل برخی دانشجویان است  ،فکر کــنند و زمان امتحان دانشگاه
ها در روز کنکور را تغییر دهند.

گزارش
او اين روزها ايران را سير ميكند

شگفتی گردشگر معلول اتریشی از مهربانی ایرانیان

«پيتر» گردشگر معلول اتريشي كه تا به امروز  50كشور مختلف را با ويلچر
گش��ته اس��ت ،اين روزها در حال سفر به گوش��ه و كنار ايران است؛ از مشهد
گرفت��ه تا يزد و اصفهان و ...او يك��ي دو روزي را هم كه در تهران بود ،از برج
ميالد باال رفت و از بازار تهران خريد كرد .پيتر را با آن همه مشكالت جسمي
وحش��تناك كه از نزديك ميبينيد ،به اين باور ميرسيد كه نه تنها معلوليت
محدوديت نيس��ت ،بلكه حتي براي او آغاز راهي بوده تا گردشگري و سفر را
به مهمترين بخش زندگياش تبديل كن��د .او آنطور كه به روزنامه «ايران»
ميگويد يك روز صبح در سن  30سالگي متوجه ميشود كه قدرت حركتش
را از دست داده و به بيماري «ام .اس» مبتال شده است.
اين آغاز سفرهاي متعدد او براي درمانش بود .در چين با يك ايراني آشنا
ميشود و از عالقهاش به سفر به ايران سخن ميگويد .ايراني كه در اين سالها
تحت آماج تبليغات مسموم و قلب واقعيتها در دنياي غرب بوده! اما پيتر خود
شروع به مطالعه درباره ايران و فرهنگش ميكند.
پيش از س��فر به ايران ،پدر و مادرش از او ميخواهند كه به ايران ناامن[!]
س��فر نكند .اما ميگوي��د ايران با آن چي��زي كه از كاناله��اي تلويزيوني و
رسانههاي مختلف اروپايي ديده و شنيده ،بسيار فرق دارد« .كشوري كام ً
ال امن
با مردماني گرم» ،نخستين تعريفي است كه پيتر از ايران به ما ميدهد« :ايران
برخالف آنچه شنيده بوديم كشور فوقالعادهاي است .مردمان بسيار مهرباني
دارد .مردمي كه دوس��ت دارند با ديگران ارتباط برقرار كنند ».او سال قبل به
چند كشور خاورميانه هم سفر كرده است« :هيچ كس به من كمك نميكرد
اما در ايران تا يك اتفاق براي من ميافتد ،همه براي كمك ميآيند ».او سوار
قطار تهران –مشهد شده و گردشگري در ايران را با سفر به مشهد شروع كرده
است .البته سفر را دوست ايرانياش براي او برنامهريزي ميكند .ميگويد« :در
مشهد و حرم امام رضا (ع) با آن همه ازدحام احساس آرامش عجيبي داشتم؛
تجربه عجيبي بود» او غذاي حضرت را هم خورده و از دوستاش خواسته تا
باقي غذايش را به تهران بياورد تا تمام آن را بخورد.
پيتر تا االن به روس��تاهاي «واريش» و «ورديج» در كوههاي شمال غرب
تهران رفته و پارك چيتگر و برج ميالد را ديده است .او قرار است به اصفهان،
شيراز ،همدان ،قم و يزد هم سفر كند.

دو خط خبر
وزير بهداشت ،از رفع مشكالت مربوط به مدارك پزشكي فارغالتحصيالن
ايران��ي در امريكا با مذاكره وزير امور خارجه خبر داده و گفته اس��ت :بنابر آماري
كه دكتر ظريف به ما دادهاند ،تعداد كساني كه عالقهمند بودند در آزمون ورود به
دورههاي تخصصي استفاده كنند ،زير  200نفر است.
محمد باقر قاليباف ،شهردار تهران درباره تعيين تكليف مصالي تهران
گفته است كه در حال حاضر مصلي را تحويل نگرفتهايم و منتظر هماهنگيها
هستيم.
اقبال شاكري ،عضو كميسيون عمران شوراي شهر تهران علت استقبال
سرد موتورسواران از خريد موتورسيكلتهاي برقي را قيمت باالي آن و ناتواني
در حمل بار دانسته و گفته كه هفته گذشته قرارداد پيك بادپا براي استفاده
از موتورهاي برقي بس��ته ش��ده اس��ت ،اما پيشبيني خريد  ۴۰هزار دستگاه
موتورس��يكلت برق��ي در فاز اول ،فقط با فروش تعداد مح��دودي همراه بوده
است.
مهندس ولي آذروش ،مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي تهران با
اشاره به نحوه صدور و كنترل معاينه فني در طرح ترافيك جديد با بيان اينكه
طبق اين طرح ،تردد خودروها در مناطق مشخص بر اساس سطح تكنولوژي
توليد ،سن خودرو و وضعيت معاينه فني خواهد بود ،گفته است كه هماكنون
ص��دور ،نظارت و كنترل برگه معاينه فني خودروه��ا و برخورد با خودروهاي
متخلف در شهر تهران تصويب شده و در انتظار ابالغ است.
محمد علي عرفان منش ،مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري
تهران از رفع پلمب گرمخانه خاوران خبر داده و گفته اس��ت محيط پيرامون
منطقه خاوران كه گرمخانه در آن قرار دارد بايد بررسي و در قالب يك بسته
ارزيابي شود ،اما نبايد همه اتفاقات حواشي را به مددسراي خاوران ارتباط داد،
زيرا اگر گرمخانهاي كه  500تا  600نفر را در خود جاي داده ،بسته شود اين
تعداد در كنار پلها و خيابانها جا ميگيرند.
عليرضا جاويد ،معاون فني و عمراني شهرداري با بيان اينكه در طرح
محدوده ميدان آزادي به دنبال اجراي طرح آرامسازي هستيم ،گفته است در
طراحي جديد سعي بر اين است كه پايانه آزادي و جنوب ادغام شود ،بنابراين
جانماييه��ا در حال انجام اس��ت و اميدواريم با انتق��ال پايانه ميزان تردد در
ميدان آزادي كاهش يابد.

سال بیست ویکم شماره 5948
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تشكيل ستاد ملي
براي مقابله با
آتشسوزيجنگل ه ا

editorial@iran-newspaper.com

رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت از تش��كيل س��تاد ملي ب��راي مقابله با
آتشسوزيها در جنگلها خبر داد و گفت :هماهنگي اين ستاد به عهده ستاد مديريت
بحران كشور خواهد بود .به گزارش ايرنا ،معصومه ابتكار در حاشيه نخستين همايش
روز جهان��ي تأييد صالحيت در خصوص مهار آتشس��وزي در جنگلهاي كش��ور به
موضوع كمبود امكانات اش��اره كرد و افزود :كمبود امكانات در گذش��ته وجود داشته
است و بسياري از ساز و كارهايي كه بايد از قبل ايجاد ميشد ،متأسفانه ايجاد نشده

اس��ت .ابتكار با بيان اينكه عم ً
ال زيرساختي براي مهار آتشسوزي باقي نمانده است،
تصريح كرد :طي  21ماه گذش��ته تالشهاي زيادي براي احياي زيرساختها صورت
گرفته است .معاون رئيس جمهوري با تأكيد بر اينكه با هرگونه دخل و تصرف و زمين
خواري برخورد ميشود ،گفت :با روي كار آمدن دولت يازدهم تالشهاي خوبي براي
جلوگيري از زمين خواري و همچنين دخل و تصرف در زمين صورت گرفته كه بر اين
اساس نه تنها دخل و تصرف زمين ممنوع است بلكه با اين عمل برخورد خواهد شد.

مرگ  4زائر عربستانی براثر مسمومیت

پرونده مسمومیت زائران سعودی زیر ذره بین دستگاه قضایی

صبح روز يکشنبه  33زائر عربستاني
بر اثر مس��موميت راهي بيمارستان امام
رضا(ع) مشهد شدند ،اگرچه فرضيههای
اولیه نشان ميداد ،ويروس ابوال و کرونا
عامل مرگ این زائران شده اما مسئوالن
دانش��گاه علوم پزشکي و بخش بهداشت
و درم��ان بع��د از اقدامات تش��خيصي و
انجام آزمايش روي مواد غذايي ،اتاقها و
وسايل زائران ،با تأیید عالئم مسموميت،
اعالم کردند که در فضای اتاقهای محل
استقرار این زائران ،سمي غير مجاز مورد
استفاده قرار گرفته که با توجه به اینکه
در اتاق بس��ته بوده ،از طریق استنشاق
وارد خون آنها شده است.
تأکید هاشمی بر شفاف سازی
يک روز پس از اعالم خبر مسموميت
33زائر که منجر به فوت  4نفر و بستري
ش��دن  7زائ��ر در بخ��ش مراقبتهاي
ويژه ش��د ،ديروز وزير بهداش��ت،درمان
و آموزش پزش��کي نسبت به مسموميت
زائران عربس��تاني واکنش نش��ان داد و
گفت :صبح روز يکش��نبه  14بزرگسال
و  19کودک و نوجوان با عالئم احتمالي
مس��موميت نظي��ر ته��وع ،س��رگیجه،
افت فش��ارخون و کاهش هوش��یاری به
بيمارستان امام رضا (ع) منتقل شدند اما
به رغم تالش کادر پزشکی ،سه تن از آنان
(یک دختر  14ساله و  2پسر حدود سه
ساله)به علت وخامت شدید حال عمومی
در بیمارستان امام رضا(ع) فوت کردند و
یک کودک س��ه ساله نيز در یکی دیگر
از بیمارس��تان های مشهد فوت شد .وی
ضمن تاکید براینکه شیطنت های برخی
رسانه ها نباید دستاویزی برای زیر سؤال
بردن منافع ملی و خدشه دار شدن چهره
ایران در سطح بین المللی شود خواستار
اطالع رس��انی شفاف و پرهیز از حاشیه
سازی دراین زمینه شد.
خبرن��گار ايران ب��راي پيگيري تعداد

نیم نگاه

وزیر بهداش�ت ضمن تاکید براینکه ش�یطنت های برخی رسانه ها نباید
دس�تاویزی برای زیر سؤال بردن منافع ملی و خدشه دار شدن چهره ایران
در س�طح بین المللی شود خواستار اطالع رس�انی شفاف و پرهیــــز از
حاشیه سازی دراین زمینه شد
سخنگوي قوه قضائيه  :عمدي يا جنايي بودن مسموميت زائران عربستاني
اثبات نشده است

بيم��اران بس��تري و ترخي��ص ش��ده با
معاونت درمان دانش��گاه علوم پزش��کي
مش��هد تماس گرفت اما معاونت درمان
اين دانشگاه از انجام مصاحبه امتناع کرد.
 7نفر در آی سی یو
رئيس بيمارستان امام رضا(ع) مشهد
نيز به خبرنگار م��ا گفت به آنها تذکر
داده شده اس��ت تا قبل از روشن شدن
تمامي زوایای قضیه از دادن هر اطالعاتی
پرهیز کنند.وزير بهداش��ت با اش��اره به
ای��ن که  7نف��ر از این زائ��ران در بخش
مراقبتهایویژه ICبستریهستند،گفت:
دس��تگاه های نظارتی حتماً باید همان
گون��ه که از زمان آغاز مس��مومیت وارد
ش��دند ،زودتر اط�لاع رس��انی کنند تا
گذش��ت زمان منجر به ش��ایعه نش��ود.
اظهار نظرهاي رئيس سازمان غذا و دارو
نيز نشان ميدهد بررسيها هنوز درباره
اينکه زائران شيعه عربستاني خواسته يا
ناخواس��ته مسموم ش��دهاند ،ادامه دارد.
دکتر رسول ديناروند استفاده از سم غير

تکمیل بیمارستان ها
با امکانات فعلی  40سال طول می کشد

وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش پزش��كي با
س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت ام��ام(ره) به منظور
ارتقاي س�لامت محرومان كش��ور تفاهمنامهاي را
براي تكميل و س��اخت 10بيمارس��تان با ظرفيت
هزار تخت در مناطق محروم امضا كردند .به گزارش
وبدا ،وزير بهداش��ت در مراسم امضاي تفاهمنامه با
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) جهت ساخت
 10بيمارس��تان ناتمام در مناطق محروم گفت :در
صورتي كه دولت بخواهد با امكانات و اعتبارات فعلي در راس��تاي برنامههاي گذش��ته
تالش كند ،جهت تكميل تختهاي بيمارس��تاني مورد نياز حداقل  40سال زمان نياز
است ،چراكه نهايتاً هر سال بتوانيم  2000تخت بيمارستاني را آماده بهرهبرداري كنيم
بنابراين الزم است دستگاههاي مختلف در اين زمينه به ما كمك كنند .دكتر هاشمي
ضمن اش��اره به  39هزار و  800تخت بيمارس��تاني در دست ساخت ،گفت :بستههاي
تشويقي جهت س��رمايهگذاري بخش خصوصي در حوزه س�لامت پس از ماه مبارك
رمضان اعالم ميش��ود .در صورتي كه بخش خصوصي براي تجهيز اين بيمارس��تانها
آمادگي داش��ته باش��د ما نيز حاضريم خريد خدمت از آنه��ا را تضمين كنيم ،در غير
اينصورت طبيعي اس��ت كه اداره بيمارستانهاي جديد مشابه بيمارستانهاي فعلي
خواهد بود و از هماكنون براي تجهيز آنها فكر ميشود.

مجاز را در هتل آپارتمان زائران عربستانی
محرز دانس��ت و گفت :آزمایشها نشان
م��ی دهد برای سمپاش��ی از س��م های
غیرمجازی استفاده شده است که تصعيد
میشوند و بخارشان حشرات موذي را از
بي��ن ميبرد با اين ح��ال اص ً
ال نباید در
این گونه مکانها از سم غير مجازي که
اس��تفاده از آن تخلف بوده و بارها وزارت
بهداش��ت و س��ازمان غذا و دارو اين سم
را غير مجاز اعالم کرده ،اس��تفاده شود.
به گفته دکتر رسول ديناروند ،اطالعات
امنیتی و اطالعاتی در مورد مس��مومیت
زائران عربس��تانی باید بررس��ی شود .در
حالي ک��ه در پیگیریه��ای اولیه گفته
میشد سازمان حج و زيارت در جلسات
رس��يدگي به اين موضوع حضور داشته،
اما س��عيد اوحدي به ای��ران گفت :صرفاً
مسئوليت اعزام زائران به عتبات ،سوريه
و مک��ه و مدینه بر عهده س��ازمان حج و
زيارت اس��ت .بر اساس قانون مسئوليت
تمام تورهاي ورودي به داخل کشور چه

زيارتي و چه س��ياحتي بر عهده سازمان
ايرانگ��ردي و مي��راث فرهنگي اس��ت و
نظارت بر هتلها در داخل کش��ور و ارائه
هرگونه خدمات به زائران وظيفه سازمان
مربوطه است که قطعاً اين سازمان پيگير
اين قضيه خواهد بود.
اژه ای  5 :نف�ر بازداش�ـــت
شده اند
حجتاالسالموالمسلمينغالمحسين
محسني اژهاي سخنگوي قوه قضائيه نيز
در نشست خبري ديروز خود با اشاره به
حادث��ه اخير هتل توحيد مش��هد اظهار
كرد :عمدي يا جنايي بودن مس��موميت
زائران عربستاني اثبات نشده است؛ البته
اين اظهارنظر ،اظهارنظر نهايي نيست.
وی گفت :آنچه تاكنون مسلم است،
اين افراد بر اثر مسموميت ،فوت يا بيمار
ش��دند ،اما اينك��ه چه كس��ي و چگونه
اين كار را انج��ام داده در حال تحقيق و
شناسايي است .در هر حال بالفاصله پس
از وقوع اين حادثه از دس��تاندركاران و
مس��ئوالن هتل تحقيقات الزم به عمل
آمده و هماكنون  5نفر در بازداش��ت به
س��ر ميبرند.مسئوالن س��ازمان ميراث
فرهنگي و گردش��گري نيز ب��ا ذكر اين
نكت��ه كه «ما هر آنچه را كه الزم اس��ت
در اي��ن م��ورد گفته ش��ود ،در بيانيهاي
ك��ه ص��ادر ميكني��م ،خواهي��م آورد»
از ارائ��ه هرگون��ه توضيحي ب��ه «ايران»
اجتناب كردند.رئیس اتحادیه هتلداران
خراس��ان رضوی از پلم��ب هتل توحید
مش��هد خبرداد و گفت :اس��تفاده از سم
غیر مجاز برای مبارزه با حش��رات هتل
از جمله س��اس ،عامل مسمومیت زائران
غی��ر ایران��ی بود.محم��د قانع��ی افزود:
سم پاشی از جمله اقدامات مشخص برای
مبارزه با حشرات در فضای هتل بوده اما
در هتل توحید از سم غیرمجاز برای این
منظور استفاده شده است.

درهاي مجموعه «شهربانو»
به روي زنان باز شد

دره��اي «ش��هربانو» ي ته��ران ب��ه روي زن��ان
پايتخت نشين گشوده شد تا اين ساختمان  7طبقه با
ظرفيت نزديك به  3هزار نفر در روز ،مجموعه امكانات
مورد نياز زنان را دراختيارآنها قرار دهد .يك مجموعه
كامل از مركز خريد و رس��توران س��نتي و هنركده و
كتابخان��ه گرفته تا آرايش��گاه ،كتابخان��ه ،كافي نت،
سالن بدنسازي ،باش��گاه چاقي ،استخر و سالن رزمي
امكاناتي هستند كه در اين مجموعه در دسترس زنان
قرار ميگيرد .همه كاركنان و كارمندان ش��هربانو زن هستند و زنان تهراني ميتوانند در
اين مجموعه در كنار آموزش ،صنايع دستي خود را هم به فروش برسانند .دفاتر مشاوره
و آم��وزش مهارتهاي زندگي ه��م در اين مجموعه به عنوان يكي ازبرنامههاي ويژه ارائه
ميشود .زهره خادمي ،ساكن يوسف آباد به عنوان يكي از زنان تهراني كه از قبل در جريان
بازگشايي چنين مجموعهاي قرار گرفته ،با ابراز رضايت از افتتاح يك مجموعه كامل ويژه
زنان معتقد اس��ت كه اگر اين مجموعه بتواند امكانات با كيفيت و تخصصي زنان را ارائه
دهد ،بسياري از مشكالت و رفت و آمدهاي اضافي از سطح شهر حذف ميشود .او با اشاره
ب��ه راهاندازي مهد كودك در اين مجموعه ميگويد كه يكي از نقاط مثبت اين مجموعه
نگهداري كودكان در زمان استفاده مادران از امكانات آن مثل استخر است .اين مجموعه در
منطقه  6شهرداری در خيابان يوسف آباد ،ميدان سلماس واقع شده است.

استادان دانشگاهي از ميراث به جاي مانده در وزارت علوم و لزوم بازنگري در آن ميگويند :

موانع گزینشی پیش روی استادان

رئي��س دولت يازده��م در اين  21م��اه بارها و بارها
دردانشگاه حاضر شده و درباره منزلت و جايگاه استادان
س��خن گفته و از مس��ئوالن وزارت علوم و دانش��گاهها
خواسته تا شرايط را براي نخبگان كشور مطلوبتر كند
تا جايي كه اس��تادان خانهنشين و البته خارج نشين به
دانشگاه و كشور بازگردند .اما برخی نخبگان دانشگاهي
هنوز نتوانستهاند شانس حضور در دانشگاهها را پيدا كنند.
از همين جاست كه نگاهها به وزارت علوم دوخته ميشود
كه اين وزارتخانه چگونه ميتواند شرايط استادان خارج
نشين را تسهيل بخشد.
خبرنگار «ايران» براي پيگيري بازگش��ت اس��تادان
خارج نش��ين و برنامههاي اي��ن وزارتخانه پيگيريهاي
بسياري انجام داد و نهايتاً روابط عمومي وزارت علوم اعالم
ك��رد كه اين وزارتخانه هنوز برنامهاي براي بازگش��ت يا
شناسايي استادان خارجنشين تدوين نكرده است .همين
موضوع را با نگهبان س�لامي عضو كميسيون آموزش و
تحقيقات مجلس شوراي اس�لامي مطرح كرديم« :اين
موضوع مورد توجه بسياري از نمايندگان مجلس شوراي
اس�لامي هم بوده اس��ت .از وزيران عل��وم دولت قبل و
همچنين دولت فعلي پرس��يدهايم ،كه چرا تعداد زيادي
نخبه از كش��ور خارج ميش��وند؟ ما خوب ميدانيم كه
جامعه نخبه كشور مس��ائل بسياري دارد كه ترك وطن
ميكن��د و وزارت علوم بايد در اي��ن باره برنامهاي جامع

داشته باشد».
نگهبان سالمي اما نكتهاي را يادآور ميشود كه در جاي
خود بس��يار مهم است« :موضوع مهم هماكنون نخبگان
داخل كشور است .عملكردها ،بخصوص در دولت پيشين،
ب��ه گونهاي بوده اس��ت كه نخبگان داخ��ل هم در حال
ترك وطن هستند .متأسفانه گزارشهايي به كميسيون
آموزش مجلس رس��يده كه بسياري از نخبگان به علت
گزينشهاي دانش��گاه شانس تدريس را در دانشگاهها از
دست ميدهند .متأس��فانه رويهاي در سالهاي گذشته
در دانش��گاهها حاكم ش��ده و تاكنون هم وجود دارد كه
بسياري از افراد با داشتن سوابق تحصيلي عالي ،وضعيت
پژوهشي و وضعيت علمي مناسب نتوانستند عضو هيأت
علمي دانشگاهها شوند .در سالهاي گذشته بيشتر ،مالك
انتخاب افراد توصيه و روابط بوده است و توقع ما از وزارت
علوم اين اس��ت ك��ه اين موضوع را برط��رف كند ».وي
ميگويد« :وزارت علوم هماكنون در بسياري از موارد بايد
فعالتر از اين عمل كند .ما توقعي از وزارت علوم نداريم
كه استادان خارجنشين را شناسايي كند و آنها را به كشور
برگردان��د ،اما حداقل توقع ما اين اس��ت كه به وضعيت
نخبگان داخل توجه ويژهاي داشته باشد».
البته برخي از استادان دانشگاه نيز اين موضوع را تأييد
ميكنند و بر اين باورند كه مس��ئوالن وزارت علوم بايد
توجه ويژهاي به نخبگان داخلي داشته باشند.
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دكتر ظريفيان ،استاد دانش��گاه و معاون دانشجویي
دولت هشتم در اين باره ميگويد« :متأسفانه در سالهاي
گذشته استقالل دانشگاهها از آنها گرفته شده و استادان
هم به حاشيه كشيده شدند .در سالهاي گذشته توجهي
به س��وابق علمي اس��تادان نميشد و اس��تادان از سوي
دانش��گاهها طرد ميشدند و جذب دانش��گاههاي خارج
شدند .توقع استادان دانش��گاه از مسئوالن رسيدگي به
همين موضوعات است ».نيره توكلي ،استاد دانشگاه نيز
با اشاره به اينكه استادان هميشه منتظر تغيير در طريقه
عمل آموزش عالي هستند ،تأكيد كرد« :يكي از تغييراتي
كه ما منتظرش بوديم اين بود كه شايسته ساالري علمي
در گزينش اس��تادان دخيل باش��د ،ولي هرگز اين اتفاق
نيفتاد .خودم با وجود تمام مدارجي كه داشتم و شاگرد
اول دانش��گاه تهران در س��ال  ۵۹بودم و مدرك دكتري
داشتم و هنوز كه هنوز است دارم به صورت حقالتدريس
درس ميده��م .با اينكه بارها و بارها اس��تادان مرا تأييد
كردند و از مراتب علم��ي گذر كردم ولي گزينش اداري
هرگ��ز جوابي به من ندادن��د».وي افزود« :خيلي وقتها
شاهد بوديم كساني كه در پستهاي اداري بودند ،بدون
آنكه شايس��تگي داش��ته باش��ند ،بورس خارج از كشور
گرفتند و از مزايا اس��تفاده كردند .انتظار دانشگاهيان از
وزارت علوم خانهتكاني و بازتعريف ضوابط تازهاي است كه
روح تازهاي به شرايط علمي دانشگاهها بدمد».

يادداشت
سهم ناچيز زنان در اهداي خون
دكتر گيلدا اسماعيليفر

پزشك كارشناس دفتر جذب اهداكنندگان خون

در هفت��ه انتقال خون به س��ر ميبريم .انتقال
خون فرآيندي بس��يار مهم و تأثيرگذار است كه
صدالبته چنان كه باي��د جامعه ما اهميتي را كه
بايد به آن بدهد ،نميدهد .روند صعودي بيماران
مبتال به سرطان و نيازمند به شيمي درماني و نيز
حجم حوادث ترافيكي نياز بيماران به فرآوردههاي
خوني و در چارچوبي بزرگتر ،مس��أله كلي انتقال
خون را افزايش داده اس��ت ،با اين حال خبر خوب براي هفتهاي با اين عنوان
اين اس��ت كه«نگرانيها بابت خون و تأمي��ن فرآوردههاي خوني چندان زياد
نيس��ت»و ش��اخص اهداي خون در اي��ران نيز گوياي همين موضوع اس��ت.
ش��اخص اهداي خون در ايران  27واحد به ازاي هر  1000نفر جمعيت است
كه در ميان كش��ورهاي توس��عه يافته ،شاخص ويژه و حائز اهميتي است .در
ايران بيشترين جمعيت اهداكنندگان به ترتيب در گروه سني  26تا  30سال
و سپس  31تا  35سال قرار دارند .با اين حال آمار اهداي خون در بين بانوان
ايراني چندان خوش��ايند نيس��ت .باورهاي غلط در مورد اهداي خون در بين
بانوان موجب ش��ده سهم زنان در اهداي خون در كشور ما بسيار ناچيز باشد.
در هش��ت سال گذشته ميزان اهداي خون در بانوان ايراني از حدود  ۹درصد
به كمتر از  5درصد در كشور رسيده كه فرهنگسازي نكردن در اين بخش از
داليل مهم اين روند نزولي است.
تحقيقات انجام شده در  8استان كشور نشان ميدهد شايعترين علتي كه
موجب تمايل نداشتن زنان به اهداي خون شده ،ترس از ابتال به بيماريهاي
عفوني مانند ايدز و هپاتيت اس��ت .همچنين ضعف قواي جس��مي ،ترس از
سوزن و ديدن خون از جمله باورهاي غلطي است كه به سهم ناچيز زنان در
اهداي خون دامن زده اس��ت .بايد توجه داشت كه هر يك واحد خون معادل
 450سيسي و كمتر از يك دهم حجم كل خون بدن است كه اين حجم بعد
از چند روز به طور طبيعي در بدن جايگزين ميشود و تنها جايگزيني گلبول
قرمز و آهن  8هفته طول ميكش��د كه براي جبران سلولهاي خوني حداقل
فاصله مجاز بين اه��داي خون را  8هفته در نظر ميگيرند .باور غلط ديگري
كه در بيش��تر زنان رايج است مسأله كم خوني است ،اگرچه به خاطر شرايط
فيزيولوژيك فقر آهن بين زنان نسبت به مردان شيوع بيشتري دارد اما ازهر
 4زن ايراني  3نفر واجد شرايط اهداي خون هستند .
اس��تان تهران (از لحاظ پخش فرآوردهها به مراك��ز درماني) روزانه حدود
 3000واح��د خون و فرآوردههاي خوني مثل پالس��ما ،پالكت و كرايو را در
ميان  160بيمارس��تان و مركز درماني توزيع ميكند و پرمصرفترين استان
كش��ور اس��ت .از نظر فراواني گروههاي خوني  ABمنفي كمترين فراواني را
دارد و گروه خوني  Oمثبت نيز پرمصرفترين گروه خوني است ،با اين حال
در بحث اهدا و انتقال خون نگراني وجود ندارد ضمن آنكه سال گذشته بيش
از  2ميليون واحد خون اهدا ش��ده است .پيشرفت روشهاي جراحي و شيوع
سرطان موجب افزايش نياز روز افزون به خون و فرآوردههاي خوني شده است
اما اين به معناي ناتواني در تأمين خون مورد نياز بيماران نيست.

اخبار
تشكيل ستاد < مبارزه با جعل مدارك تحصيلي»

وزارت آموزش و پرورش با تش��كيل س��تاد «پيشگيري و مبارزه با جعل مدارك
تحصيلي» س��عي كرد ه اس��ت به جاي اينكه به س��راغ مدارك جعلي برود به سراغ
جاعالن رفته و از اقدامات آنها جلوگيري كند .معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش
و پرورش با بيان اينكه پديده جعل در كش��ورها س��ال هاس��ت مطرح است و بايد
چارهاي براي آن انديش��يده ش��ود ،اظهار كرد :در آموزش و پرورش تا سال گذشته
اين گونه بود كه با جعل مدارك و جعل نمرات پس از وقوع آن مواجه ميش��ديم و
برخوردهاي تنبيهي انجام ميشد.
علي زرافش��ان با اشاره به اينكه از سال گذشته موفق شديم گواهينامههايي كه
از س��وي جاعالن آماده ش��ده بود را با مشاركت دس��تگاههاي انتظامي و اطالعاتي
شناس��ايي و قبل از توزيع مدارك ،جلوي كار آنها را بگيريم گفت :بهمن ماه س��ال
گذشته يكي از جاعالن را به جلسهاي كه مسئوالن بخشهاي مختلف حضور داشتند
آورديم تا ش��يوههاي جعل را تش��ريح كند و از همين طريق توانستيم بخش قابل
توجهي از خألهاي موجود در سامانههاي خود را كه جاعالن ميتوانند از طريق آن
وارد شوند را مسدود كنيم.

ص جهانی اميد و شادي
نمره متوسط ايران در شاخ 

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با
بيان اينكه كشور ما از نظر شاخصهاي اميد و شادي
در جهان در رتبههاي متوس��ط قرار ميگيرد ،گفت:
نشاط به خودي خود در جامعه اتفاق نميافتد و بايد
همه مردم و دستگاهها در ايجاد اين احساس كمك
كنند .به گزارش ايسنا ،حبيباهلل مسعودي فريد ،در
حاشيه سلسله نشس��تهاي گسترش اميد و نشاط
اجتماعي كه ديروز در سازمان بهزيستي برگزار شد،
ب��ا بيان اينكه موضوع اميد و نش��اط ميتواند موتور
محركهاي براي كل كشور باشد ،افزود :هدف ما رايج
كردن گفتمان اميد اجتماعي مبتني بر ش��واهد اس��ت .به گفت��ه وي ،ما از نظر
شاخصههاي نشاط در جهان اگر نمرهاي از يك تا  10را در نظر بگيريم ،نمره مردم
ايران در اميد و شادي حدود  5/5است.
البته شاخصهاي تدوين شده جهاني بايد متأثر از فرهنگ هر جامعه باشد .وی
با تأكيد بر اينكه نبايد دچار اغراق ش��ويم ،تصريح كرد :به جاي اينكه نيمه خالي
يا پر ليوان را ببينيم بايد همه ليوان را بنگريم .بايد پس از مطرح كردن گفتمان
نشاط در جامعه ،به سمت اتخاذ سياستي حركت كنيم.

مهار قاچاق مواد مخدر نيازمند همكاريهاي بينالمللي است

مدي��ركل روابط بينالملل س��تاد مب��ارزه با م��واد مخدر در دي��دار با هيأت
پارلماني اتحادي��ه اروپا گفت :مقصد نهايي قاچاقچيان ،بازارهاي اروپايي اس��ت.
محم��ود بي��ات در اين ديدار ب��ه وضعيت مواد مخ��در در منطقه اش��اره كرد و
گفت :طبق گزارش س��ازمان ملل كش��ت و توليد مواد مخدر در افغانس��تان در
حال افزايش اس��ت .ب��ه دنبال اين افزاي��ش ،جرايم س��ازمانيافته وفرامرزي از
افغانستان تا ش��ماليترين كشور اروپايي گس��ترش مييابد .همچنين تروريسم
وافراطيگري با داش��تن درآمد بيش��تر فرصت نفوذ گستردهتري پيدا ميكنند.
مدي��ركل رواب��ط بينالملل س��تاد در ادامه ب��ه افزايش مص��رف آمفتامينها در
منطق��ه و انح��راف  NPSاز طريق اروپا به منطقه اش��اره و اظه��ار كرد :عوارض
منفيسوء مصرف اين مواد كل منطقه را از افغانستان تا مسكو مورد تهديد قرار
داده است.

