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اجتماعي

وطن امروز شماره 1676

سالمت
رئیس انجمن جراحان ارتوپدی:

تعرفههای پزشکی
عادالنه و عاقالنه نیست

رئیس انجمن جراحان ارتوپ��دی ایران از
تعرفههای فعلی جراحی ارتوپدی انتقاد کرد.
به گزارش «وطن امروز» ،غالمعلی عکاش��ه،
رئیس انجمن جراح��ان ارتوپدی ایران درباره
تعرفههای جدی��د ارتوپدی اظه��ار کرد :اگر
تعرفهه��ای جدید در بخ��ش ارتوپدی اعمال
ش��ود ،مطمئن باشید تخلف در این بخش نه
تنها پایین نمیآید بلکه باالتر هم میرود .وی
افزود :وزیر ،انواع اتهام را متوجه جامعه پزشکی
میکند در حالی که با وجود این تعرفهها که
نه عادالنه اس��ت نه عاقالنه ،ب��ه هیچ عنوان
مواردی چ��ون زیرمیزی کاهش پیدا نخواهد
ک��رد .متأس��فانه متولی درم��ان و حمایت از
پزشکان خود یکی از تخریبکنندگان حرمت
پزشکی است .رئیس انجمن جراحان ارتوپدی
ایران با بیان اینکه در واقع هر عمل پزش��کی
را بر حسب ممارست در یادگیری ،زمانی که
صرف کرده و عوارض پس از عمل ارزش��یابی
میکنن��د ،گفت :چرا طال گران اس��ت چون
کمیاب اس��ت و به زحمت استخراج میشود.
باید در بخش پزش��کی هم همین نگاه حاکم
باش��د که تا چه اندازه زحمت برای یادگیری
آن عمل جراحی کش��یده شده ،طول عمل و
عوارض آن چه میزان اس��ت .همچنین برخی
اعم��ال جراحی نیاز به این دارد که پزش��ک
علمش را به روز ک��رده و آموزشهای الزم را
دیده باش��د .عکاش��ه ادامه داد :بر این اساس،
تعرفههای درمانی اعم��ال ارتوپدی یک ظلم
بسیار بزرگ به جامعه پزشکی است .زحمات
جراح��ان ارتوپ��دی در مقاط��ع گوناگون ،در
جنگ ،سوانح و بالیای طبیعی قابل مشاهده
اس��ت .وی با بیان اینکه این تعرفهها موجب
ناامی��دی جراح��ان ارتوپدی میش��ود ،بیان
داش��ت :در این می��ان برخی هم به س��مت
اقدامات خالف قانون چون زیرمیزی کشیده
میشوند تا حداقل زندگی خود را تامین کنند.

چهارشنبه  28مرداد 1394

«وطنامروز» از آسیبهای رواج تماشای سریالهای آمریکایی در خانوادهها گزارش میدهد

میهمانناخواندهآمریکایی درخانههای ایرانی!

موضوع که غربیها هم تحمل شدت تاخت و تاز به
خانواده را در قالب این سریالها تاب نیاوردهاند ،آیا
والدین ایرانی درباره تبعات تماشای چنین تصاویری
تامل کردهاند؟ آیا این موضوع همسران بویژه مردان
را که دارای ذهنی فانتزیس��از هستند به بیراههای
وحش��تناک نخواهد کش��ید؟ فرام��وش نکنیم که
نمایش این موج از خیانت در ذهن یک زن و شوهر
قبحشکنی میکند .زمانی که قبح این کار شکست،
باید منتظر اتفاقات دیگری باشیم.

س�یاوش رس�ولی :این روزها اگر س��ری به خانه
ایرانی��ان بویژه در ش��هرهای بزرگ بزنیم متوجه
میشویم بیشتر آنها یک میهمان دارند ،میهمانی
خ��اص ک��ه از جن��س س��ریالهای تلویزیونی
صداوسیما نیست .سریالهای آمریکایی به شکل
عجیبی طی چند ماه گذش��ته بین خانوادههای
ایرانی رد و بدل میشود.
والدین هم با ابتکار ،هر شب یک یا  2قسمت از
این سریالها را به اتفاق اعضای خانواده میبینند.
تعداد این سریالها هم آنقدر باالست که وقتی این
یکی تمام میشود ،دیگری جایش را پر میکند.
«انتقام ،خانه پوشالی ،میهن وکارآگاه واقعی» تنها
نام تعداد اندکی از سریالهای آمریکایی است که
در برنامه ش��بهای خانوادههای ایرانی جا خوش
کردهاند.

■■ترویج همباشی در سریالهای آمریکایی

■■ ورود قدرتمند ،هدفدار و هوشمندانه

اتفاقی که با تماش��ای این س��ریالها در حال
ش��کلگیری اس��ت ورود قدرتمن��د ،ه��دفدار و
هوش��مندانه برخ��ی عناصر مخ��رب اجتماعی و
خانوادگی به خانههای ایرانیان است .ترویج روابط
گسترده همباشی و زندگی مشترک بدون ازدواج،
ت همسران ،همجنسگرایی و البته
همچنین خیان 
مده��ای آرایش و پوش��ش نابهنج��ار از مهمترین
موضوعاتی اس��ت که در این سریالها رخ میدهد.

در برخی از این سریالها زندگی به صورت مشترک
و البت��ه بدون ازدواج به ص��ورت عریان به نمایش
گذاشته میش��ود .این موضوع آنقدر در سریالها
به کار گرفته ش��ده که اگر در س��ریالهای جدید
چنین داستانهایی نباشد برای مخاطبان حرفهای
تعجبآور میشود.

رئیسپلیس فرودگاههای کشوراعالم کرد

هشدار پلیس به زائران حج

گ�روه اجتماع�ی :رئیسپلی��س
پلیس
فرودگاهه��ای کش��ور ب��ه زائران
ح��ج توصیه ک��رد از حم��ل موادمخ��در و حتی
قرص استامینوفن کدئیندار بپرهیزند .به گزارش
«وطن امروز» ،سرهنگ حسن مهری ،رئیسپلیس
فرودگاههای کشور به اعزام حجاج از اول شهریورماه
اشاره کرد و گفت :تنها موضوعی که در این زمینه
برای پلیس مورد اهمیت اس��ت حمل موادمخدر
توس��ط زائرانی اس��ت که به دلیل سن باال مجبور
به استفاده از موادمخدر هستند یا بیمارند یا اعتیاد
دارند .رئیسپلیس فرودگاههای کشور افزود :ما در
کالسهایی که برای حجاج گذاشتهایم و همچنین

ط��ی عملیاتهای تخصصی به ای��ن افراد توصیه
کردهای��م از حمل موادمخدر بپرهیزند .س��رهنگ
مه��ری ادام��ه داد :زائران بهتر اس��ت برای حفظ
کرامت خود از حمل موادمخدر و حتی قرصهای
اس��تامینوفن کدئیندار صرفنظر کنن��د ،چرا که
حجاج  ۱۰تا  ۱۵س��ال در نوبت تش��رف بودهاند و
اگر به هر دلیل و حتی کش��ف کمترین موادمخدر
دستگیر شوند ،سفرشان کنسل خواهد شد.
وی درب��اره یکسانس��ازی لب��اس پلی��س
فرودگاههای کش��ور نیز بیان داشت :این طرح در
دس��ت اقدام و در حد کارشناس��ی اس��ت و هنوز
اجرایی نشده است.

■■ترویج عریانی و مدلهای نامناسب پوشش

همچنین ترویج عریانیها و نمایش جدیدترین
مدهای پوش��ش هم جزو الینفک بس��یاری از این
سریالهاست .حضور همه این عناصر آنقدر زیاد شده
که حتی صدای بس��یاری موسسههای حامی بنیاد
خانواده در غرب را هم درآورده است .با توجه به این

برای مثال در این سریالها جوانان آمریکایی
بدون انج��ام ازدواج مدتی با هم زندگی میکنند
و از این طریق ازدواج س��فید یا همباشی را ترویج
میکنند .فرض کنیم جوان ایرانی هر ش��ب این
موضوعات را با والدین خود تماش��ا کند ،در این
صورت اگر کس��ی تاثیرپذیری از این همه عنصر
مخرب را در این محصوالت نادیده بگیرد ،خود را
گول زده است .نتیجه توجیهات اینچنینی یا سر به
زیر برف کردنها این است که پدر خانواده خیلی
زود متوجه میش��ود بنیان خانوادهاش بشدت با
رابطههای خارج از حریم خانه ،دچار تزلزل شده و
کنترل جوانان و تحکیم بنیان خانواده بسیار دشوار
خواهد شد .حال این شما و سریالهای آمریکایی،
که از قضا دانلودشان هم آسان است!

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:

روز جهانی مسجد ،روز آشتی با مساجد است

بهارستان گروه اجتماعی :روز جهانی مسجد
را «روز آشتی با مساجد» نامگذاری
کنیم و خانوادهها را به مساجد دعوت کنیم تا هر چه
بیشتر ارتباط وحدتبخشیمان با مساجد برپا باشد.
به گزارش«وطن امروز» ،عباس قائدرحمت ،سخنگوی
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در آستانه
روز جهانی مس��جد بیان داشت :در دین مسیحیت،
یهود و دیگر ادیان نیز مراکزی برای عبادت وجود دارد
و در دین اس�لام هم که آخرین دین اس��ت،مساجد
مهمترین پایگاههایی هستند که برای کمک به مردم،
ارتباط با خداوند پیشبینی شدهاند .قائد رحمت درباره
پیشنهادش برای برگزاری روز جهانی مسجد تصریح

کرد :خوب است که صداوسیما اطالعرسانی دقیقی در
ای��ن زمینه کند و مردم و هیأت امناها هم در جریان
دقیق قرار بگیرند .این عضو مجلس ش��ورای اسالمی
یادآور ش��د :دوم اینکه باید روز مس��اجد ،روز شادی
باش��د و اعضای خانوادهها به مس��اجد دعوت شوند،
همه نمازگزاران مساجد را آذین کرده و با لباسهای
معطر و نو مانند یک عید برخورد کنند ،بنابراین باید
بهترین لباسها پوشیده شود و مساجد را تکریم کرد،
مسلمانان با هم مصافحه کرده و همدیگر را عزت کنند،
نوجوانان و جوانان نیز در این روز به مس��اجد دعوت
شوند و بدانند این روزی است که روز آشتی با مساجد
نامگذاری میشود.

ابتالی ساالنه 3هزار و 500کودک به سرطان
گ�روه اجتماع�ی :س��االنه 3هزار
هشدار
و 500ک��ودک زیر  15س��ال به
سرطان مبتال میش��وند و  85درصد سرطانهای
ک��ودکان درم��ان قطعی پیدا میکن��د .به گزارش
«وطن امروز» ،حس��ن ابوالقاسمی ،رئیس نهمین
کنگره بینالمللی انجمن خون و س��رطان کودکان
ایران در آستانه برگزاری نهمین همایش سراسری
انجمن خون و سرطان ایران درباره میزان کودکان
مبتال به سرطان اظهار کرد :براساس آخرین اطالعات
دریافتی از مرکز ثبت سرطان وزارت بهداشت ساالنه
3هزار و 500کودک زیر  15سال به سرطان مبتال

میشوند .همچنین ساالنه حدود  100تا  110هزار
سرطان در کشور داریم که  3هزار و 500مورد از آنها
به اطفال اختصاص مییابد و  3درصد از میزان کل
سرطان کشور را تشکیل میدهد .وی افزود :اهمیت
این  3درصد کم نیست زیرا کودکان در آغاز زندگی
خود هستند و درمان در آنها نقش بسیار مهمی دارد.
البته  85درصد سرطانهای کودکان درمان قطعی
پیدا میکند .بنابراین این رشته در کشور پا به پای
رشته سرطان بزرگساالن پیشرفت کرده است زیرا
کار بس��یار حائز اهمیتی است و متخصصان زیادی
برای آن تربیت میشوند.

اجرای مرحله جدید طرح امنیت پایتخت
گروه اجتماع�ی :فرمانده انتظامی
آژیر
تهران بزرگ از اجرای عملیاتهای
ش��بانه و ضربتی پلیس پایتخت برای دس��تگیری
مخالن نظم و امنیت عمومی در سطح بوستانهای
ش��هر تهران خبر داد .به گزارش فارس ،س��رتیپ
پاسدار حسین ساجدینیا ،فرمانده انتظامی تهران
بزرگ با اعالم این خبر ،گفت :دوشنبهش��ب اولین
مرحله از طرح امنیت محلهمحور در راستای تثبیت
امنی��ت و آرام��ش در مح�لات پایتخت از س��وی
یگانه��ای انتظامی ،عملیاتی و پش��تیبانی پلیس
تهران بزرگ کلید خ��ورد .وی تصریح کرد :اجرای
این طرح در جهت پاس��خگویی به مطالبات بحق
ش��هروندان و براس��اس دغدغهها و نیازهای مردم
صورت میگیرد که با هدف برخورد با مخالن نظم
و امنیت عمومی ،هنجارشکنان اجتماعی ،متعدیان
به حقوق شهروندی ،مزاحمان نوامیس مردم ،افراد
ش��رور ،اراذل و اوباش و بهطور کل��ی افرادی که با
اعمال خالفکارانه و نامتعارف خود موجبات س��لب

آس��ایش و آرامش شهروندان را فراهم میکنند ،در
دستور کار قرار گرفته است .رئیس پلیس پایتخت
ب��ا بیان اینکه معیار اجرای ای��ن طرح گزارشهای
مردمی و خواس��تههای بحق ش��هروندان تهرانی و
شکایات ارائهشده به پلیس است ،افزود :گزارشهای
مردمی ابتدا دریافت و ضمن تجزیه و تحلیل ،مناطق
جرمخیز در آن رصد میشود.
س��اجدینیا با اش��اره به اینکه مأموران پلیس
پایتخت در طرح یادش��ده ضمن حضور مقتدرانه
در محالت پایتخت با هرگونه ناهنجاری اجتماعی
و افرادی که با انجام رفتارهای نامتعارف باعث ایجاد
رعب و وحشت برای شهروندان میشوند ،برخورد
میکنند ،اظهار داشت :در همین راستا  2عملیات
همزمان از سوی پلیس پایتخت در  2بوستان قائم
در محله شهرک ولیعصر و بوستان نرگس در محله
اس��تاد معین به اجرا درآمد که تعداد قابل توجهی
مزاحم نوامیس ،هنجارشکنان نظم و امنیت محالت
و خردهفروشان مواد مخدر بازداشت شدند.

اعالم نتایج آزمون دانشگاه آزاد در 18شهریور
گ�روه اجتماع�ی :نتای��ج آزم��ون
آزمون
کارشناسی ارشد و آزمون سراسری
دانش��گاه آزاد در روزهای  17و  18ش��هریورماه اعالم
میشود .مجتبی علویفاضل ،معاون سنجش و پذیرش
دانش��گاه آزاد برنامه زمانبندی اعالم نتایج دانش��گاه
آزاد را ب��ه تفکیک اعالم کرد .به گفته وی ،دوش��نبه
( 16ش��هریورماه) نتای��ج آزمون دکت��رای تخصصی
پژوهشمح��ور ،سهش��نبه ( 17ش��هریورماه) نتای��ج
آزمون کارشناس��ی ارشد ،چهارشنبه ( 18شهریورماه)
نتایج آزمون سراس��ری ورود به دانش��گاهها در مقطع
کارشناسی ،کاردانی و دکترای حرفهای و روز پنجشنبه
( 19ش��هریورماه) نتای��ج آزمون دکت��رای تخصصی

آموزشی پژوهش��ی اعالم میشود .وی به ایسنا گفت:
داوطلب��ان میتوانند در روزهای مقرر به س��امانههای
 azmoon.comو  sanjesh.iau.ac.irبرای دریافت
نتای��ج خود مراجعه کنند .معاون س��نجش و پذیرش
دانش��گاه آزاد همچنین درباره زمانبندی ثبتنام این
دانشگاه خاطرنشان کرد :روز شنبه و یکشنبه  21و 22
شهریورماه ثبتنام پذیرفتهشدگان دورههای دکترای
پژوهشمحور و دکترای تخصصی آموزشی پژوهشی،
دوش��نبه و سهش��نبه  23و  24ش��هریورماه ثبتنام
پذیرفتهش��دگان کارشناسی ارش��د و چهارشنبه 25
شهریورماه ثبتنام پذیرفتهشدگان سراسری کاردانی،
کارشناسی و دکترای حرفهای صورت میگیرد.

نبضجامعه

درخواست ارسال پرونده بورسیهها
به قوهقضائیه

جمع��ی از دانش��جویان بورس��یه در نامهای
به رئیس کمیس��یون اصل  ۹۰خواس��تار ارجاع
اس��تنکاف وزارت علوم از آرای کمیس��یون اصل
 ۹۰به قوهقضائیه شدند .به گزارش تسنیم ،جمعی
از دانش��جویان بورس��یه در نامهای به پورمختار،
رئیس کمیسیون اصل  90خواستار ارسال پرونده
بورس��یهها به قوهقضائیه شدند .در بخشی از این
نامه آمده است :پیرو نامهها و بیانیههایی که در آنها
ما دانشجویان بورسیه خواستههای قانونی و بحق
خود را اعالم داشتهایم و تحلیل خود را نسبت به
رویه تیم مدیریتی مسلط بر وزارت علوم و سازمان
دانشجویان اعالم کردهایم ،اکنون به وضوح شاهد
آش��کار شدن تصمیم تیم حاکم بر وزارت علوم و
سازمان دانشجویان در تمکین نکردن به قانون و
به رسمیت شناختن حقوق شهروندی دانشجویان
مظلوم بورسیه هستیم .این استنکاف سرکشانه
متاسفانه وهن نهاد با ارزش مجلس و آرای نهایی
کمیسیون اصل  90قانون اساسی است .در بخش
دیگری از این نامه تاکید شده است :ما دانشجویان
بورس��یه از رئیس کمیسیون اصل  90به عنوان
آخرین خواس��ته خ��ود تقاضا داری��م که برای
جلوگیری از حقوق تضییع ش��ده و پایین آوردن
شأن واالی مجلس شورای اسالمی و پاسخ قاطع
ب��ه عناصر قانون گریز در وزارت علوم ،با توجه به
نزدیک بودن ایام ثبتنام نیمسال تحصیلی آینده
و بالتکلیفی دانشجویان مظلوم ،استنکاف وزارت
علوم از آرای قانونی کمیسیون را با فوریت ویژه به
قوهقضائیه ارجاع کنید.

تسهیالت ویژه
برای ارتقای معدل کنکوریها

امکان شرکت دوباره دانشآموزان در امتحانات
نهایی برای ارتقا و ترمیم معدل فراهم شد .مهدی
نویدادهم ،دبیرکل شورایعالی آموزشوپرورش با
تشریح جزئیات جلسه نهصد و پانزدهم شورایعالی
آموزشوپرورش اظهار داش��ت :در این جلسه که
با حضور وزیر آموزشوپرورش برگزار شد ،اعضای
ش��ورا نس��بت به فعالیتهای آموزشوپرورش از
جمله ض��رورت توجه جدی به آم��وزش زبان و
نظارت بر فعالیتهای جاری و ثبتنام در مدارس
ب��ه این وزارتخانه تذکر دادند .وی با بیان اینکه 2
مصوبه در جلسه ش��ورایعالی آموزشوپرورش به
تصویب رس��ید ،به فارس گفت :تدوین آییننامه
تطبیق شرایط دانشآموزان نظام جدید آموزشی
در پایه نهم ،اولین مصوبه این جلسه بود .دبیرکل
ش��ورایعالی آموزشوپرورش درب��اره مصوبه دوم
جلسه شورایعالی این سازمان خاطرنشان کرد :با
توجه به قانون سنجش و تحصیل دانشجو مصوب
مجلس شورای اسالمی و مبنا قرار گرفتن سوابق
تحصیلی دانشآموزان ،شورایعالی آموزشوپرورش
موافقت کرد که دانشآموزان بتوانند یک بار برای
ارتقا و ترمیم نمره خود ب��ه صورت داوطلب آزاد
امتحان دوباره بدهند .نویدادهم افزود :این موضوع
به این معنا است که اگر یک دانشآموز در امتحان
نهایی نمره پایینی گرفته باشد ،چون مبنای کنکور
ق��رار میگیرد ،اجازه دارد ی��ک بار دیگر امتحان
بدهد و اگر نمرهاش باالتر شود به سازمان سنجش
نمره باالتر وی ارائه میشود.
کوتاه وگویا
حامد عالمتی ،دبیرکل اتحادیه انجمنهای
اس�لامی دانشآموزان از آغاز فراخوان شرکت
در جش��نوارههای «مداد کمرن��گ» و «آیین
دوس��تی» خب��ر داد .به گفته وی جش��نواره
نش��ریات دانشآموزی مداد کمرنگ در قالب
مجلد ،الکترونیکی ،دی��واری و تکبرگ برگزار
میشود .بنا بر اظهارت عالمتی دومین جشنواره
آیین دوس��تی پیرامون نامه ام��ام رضا(ع) به
حضرت عبدالعظیم حس��نی(ع) اس��ت که در
قالبهای متعددی چون وبالگنویسی ،داستان
و خاطره برگزار میشود و عالقهمندان میتوانند
به سایت آیندهسازان مراجعه کنند.
محمدحسین کاوه ،متخصص روانپزشکی بر
ضرورت ایجاد راهکارهای مناسب برای مراجعه
زنان معتاد جهت درمان تاکید کرد.
آیین گشایش نخستین جشنواره هنرهای
تجس��می آزادگان روز جمعه  30مرداد ماه از
ساعت  18و با سخنرانی استاد میرجاللالدین
کزازی و با حضور هنرمندان برجسته کشور در
سالن فرخییزدی باغموزه قصر برگزار خواهد
شد.
تيممل��ي كارآم��وزان س��ازمان آم��وزش
فني و حرفهاي كش��ور از چهل و سومین دوره
مسابقات جهاني مهارت كه از  21تا  24مرداد
ماه س��ال جاري در شهر س��ائوپائولوي کشور
برزيل برگزار شد با كسب يك مدال نقره ،يك
مدال برنز و 10ديپلم افتخار به ايران بازگشت.

