حضرتي:

قانون تعرفه پرستاري
ضمانت اجرايي ندارد
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معاون پرستاري وزارت بهداشت با بيان اينکه قانون تعرفه پرستاري ضمانت اجرايي ندارد،
گفت :وزارت بهداشت در حال حاضر نمي تواند از محل درآمد اختصاصي بيمارستان ها،
بودجه اي براي اجراي تعرفه پرستاري تخصيص بدهد.به گزارش مهر ،مريم حضرتي ،از جذب
تدريجي  ۲۰هزار نيروي کمک پرستاري توسط دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور خبر داد
و ادامه داد :در سه سال گذشته  ۲۷هزار نيروي پرستاري جذب شده اند که  ۱۵هزار نفر
آنها نيروهاي رسمي هستند.وي به وقوع سونامي سالمندي در کشور اشاره کرد و گفت :در
 ۳۰سال آينده با جمعيت سالمندي مواجه خواهيم شد که به مراقبت هاي پرستاري نياز
دارند.حضرتي به کمبود شديد نيروي پرستاري در کشور اشاره کرد و افزود :اين کمبود باعث
اضافه کاري هاي اجباري پرستاران شده است .وي ،عدم اجراي قانون بازنشستگي پيش از
موعد براي پرستاران را ناشي از کمبود نيروي پرستاري دانست و گفت ۹۰ :درصد پرستاران

اجتماعي
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خبر
دادستان کل کشور:

برخورد با منافقين در تاريخ دستگاه قضائي
يک برگ زرين است
دادستان کل کشور با بيان اينکه در تاريخ دستگاه قضائي برخورد با جريان نفاق
يک برگ زرين است ،گفت :اين دستگاه توانست اين جريان را به موقع و در جاي
خود بخشکاند و امروز نيز قوه قضائيه در برابر هر جرياني که بخواهد در مقابل
نظام ،خواست ملت و امنيت کشور بايستد ،ايستادگي خواهد کرد.به گزارش ايسنا،
حجت االسالم منتظري در نشست خبري آغاز به کار دبيرخانه بازخواني دهه ۶۰
که از سوي بنياد هابيليان برگزار شد ،با اشاره به سابقه جريان نفاق در طول تاريخ
تصريح کرد :از منظر قرآن منافقين و جريان نفاق رذلترين و بدترين جايگاه را
دارند.وي با بيان اينکه اين جريان متعلق به يک دوران خاص نيست و ما در طول
تاريخ شاهد عملکرد جريان نفاق بودهايم ،اظهار کرد :ضرباتي که جريان نفاق به
پيامبر اسالم (ص) زد به مراتب سنگينتر و کاريتر از ضرباتي بود که کفار در تالش
بودند به پيامبر وارد کنند.منتظري اظهار کرد :جريان نفاق از همان زمان پيروزي
انقالب اسالمي فعاليت خود را آغاز کرد و به دنبال سهم خواهي از انقالب بود .از
همان روزي که امام در دوازدهم بهمن وارد کشور شد آنها برنامه ريخته بودند که
تريبون و جايگاه استقرار امام را مديريت کنند ولي چنين اجازهاي به آنها داده نشد.
دادستان کل کشور با بيان اينکه منافقين اگر فکر ميکنند با انجام برخي از حرکات
و اقدامات و تغيير تاکتيکهاي خود ميتوانند اهداف خود را به پيش ببرند تصور
اشتباهي دارند و احمق کساني هستند که به آنها اميد دارند و تصور دارند که از راه
اين جريان ميتوانند به نظام جمهوري اسالمي ضربه وارد کنند .آنها کور خواندهاند،
اين ملت جريان نفاق را به خوبي ميشناسد .چنانکه  ۱۷هزار تن از عزيزانشان
توسط اين جريان به شهادت رسيدند.

دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه:

 ۲۸سايت مؤسسههاي جعل مدرک
فيلتر شد

»

دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه از فيلتر  ۲۸سايت
موسسههاي جاعل مدرک تحصيلي خبر داد .جواد جاويد نيا در گفتوگو
با خبرگزاري صداوسيما افزود :بعد از شکايت نماينده وزارت علوم از
موسسات آموزشي متخلف ،سايتهاي اين موسسات فيلتر و  ۷متهم
در اين زمينه دستگير شدند.وي گفت :ارائه غيرقانوني مدارک ديپلم
تا دکتري ،ارائه مدارک بدون آزمون و بدون مجوز از وزارت علوم ،ارائه
غيرقانوني مدارک پزشکي ،ارائه مدارک جعلي دانشگاههايي همچون
ميکي موتو ژاپن EFMD ،اروپا ،ارائه غيرقانوني مدارک معادل از ديپلم
تا دکتري و پيرا پزشکي ،ارائه مدارک  MBA، DBAبدون حضور و
بدون مجوز ،عقد قرارداد غيرقانوني با دانشگاه ،ارائه مقاطع غيرقانوني از
کارشناسي تا دکتري در آمريکا ،ارائه مدارک بين المللي جعلي و ارائه
غيرقانوني مدارک دانشگاهي بدون گذراندن دوره در تمامي رشتهها از
مهمترين تخلفات اين موسسات غيرمجاز است.وي با بيان اينکه صدور
مدارک جعلي تحصيلي خسارات زيادي را به آموزش عالي کشور وارد
ميکند گفت :اين سايتها با دستور بازپرس شعبه  ۷۵۱بازپرسي
دادسراي عمومي و انقالب ناحيه  ۷مشهد فيلتر شدند.

ساالنه  ۱۱۰۰پيوند سلولهاي
خونساز در کشور انجام ميشود

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران گفت :حدود ۱۸
مرکز پيوند در کشور فعال هستند و ساالنه  ۱۱۰۰پيوند سلولهاي
بنيادي خونساز در کشور انجام ميشود.به گزارش فارس ،اميرعلي
حميديه ،در مراسم افتتاحيه مرکز جامع خدمات سلول و ژن درماني
کودکان کشور اظهار داشت :تاکنون  ۱۵۰۰پيوند در کودکان طي
سالهاي اخير توسط دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شده است،
به دليل تعداد پيوندها اين دانشگاه به عنوان مرکز پيوند سلولهاي
خونساز شناخته شده است.وي افزود :عالوه بر ايران به کودکان
ساير کشورها نيز خدمات پيوند ارائه دادهايم ۱۸ ،مرکز پيوند داريم
و ساالنه باالي  ۱۱۰۰پيوند در کشور انجام ميشود.حميديه گفت:
تعداد پيوندها بايد به دو برابر افزايش پيدا کند ،با کمک خيرين
و دانشگاه علوم پزشکي تهران سه کار مهم از قبيل تکميل بخش
پيوند ،توسعه بخش مراقب پس از پيوند و تجهيز واحد سلولدرماني
انجام شده است که باعث شده مرکز جامعي در زمينه پيوند سلول
درماني خونساز در کشور داشته باشيم.

رئيس کميته امداد خبر داد:

افزايش  ۲/۵برابري اعتبار اشتغال مددجويان

دستگيري پنج مظنون مرتبط با حادثه
تيراندازي و انفجار در خرمآباد

رئيس کميته امداد از افزايش  ۲/۵برابري اعتبار اشتغال مددجويان اين نهاد
خبر داد و گفت :اين اعتبار براي سال آينده به پنج هزار ميليارد تومان رسيده
است.به گزارش فارس ،سيدپرويز فتاح ،گفت :امروز يکي از مشکالت اساسي
برخي از مسئوالن اين است که عامل به عمل نيستند و اين از آفتهاي کشور
است.وي ماندگاري راه شهدا را همراه بودن و پايبندي به نظام اسالمي دانست
و تصريح کرد :اگر کسي با نظام اسالمي همراه نباشد و از قطار انقالب پياده
ميشود ،نميتواند به مقصد مطلوب برسد.فتاح با تاکيد بر اينکه امروز دشمنان
براي ضربه زدن به نظام اسالمي شبانهروزي در حال تالش هستند ،ادامه داد:
دشمنان با اعمال شديدترين تحريمها و فشارهاي اقتصادي ميخواهند مردم
ايران را نسبت به نظام نا اميد کنند اما پيروز اصلي ميدان مردم ايران هستند.
وي با بيان اينکه در شرايط سخت اقتصادي ،آسيب بيشتري متوجه محرومان
و مددجويان کميته امداد ميشود ،افزود :همه ما خادمان ملت به ويژه محرومان
هستيم و بايد با تمام توان از ظرفيتهاي موجود براي حل مشکالت نيازمندان
بهره بگيريم و اجازه ندهيم فشار اقتصادي بيشتري به مددجويان وارد شود.

 ۵نفر از مظنونان مرتبط با حادثه تيراندازي و انفجار در خرمآباد توسط
پليس شناسايي و دستگير شدند.به گزارش فارس  ،پنج نفر از مظنونين
مرتبط با حادثه تيراندازي و انفجار در خرمآباد توسط پليس شناسايي و
دستگير شدند .گفتني است صبح ديروز در جريان تيراندازي افراد ناشناس
در اتوبان شهيد چاغروند خرمآباد متاسفانه يک سرباز وظيفه به شهادت
رسيد و يک افسر پليس نيز مجروح شد .بر پايه اين گزارش مهاجمين
پس از تيراندازي کور به يک تانکر سوخترسان پارک شده در محوطه
يک پمپ بنزين در اتوبان شهيد چاغروند به سوي عوامل انتظامي حاضر
در محدوده نيز آتش گشودند که در جريان اين تهاجم يک سرباز وظيفه
اهل خوزستان به مقام رفيع شهادت نائل شد .به گفته شاهدان عيني
حجم انفجار خودروي سوخترسان به حدي بود که موجب شکسته شدن
شيشههاي ساختمانهاي مجاور شد .اين در حالي است که مهاجمين با
سرقت يک دستگاه خودروي سواري متوقف شده در محل انفجار محل
حادثه را ترک و متواري شدند.

نشست صميمي فرماندار ساوجبالغ و مدير کل صدا و سيماي البرز با اصحاب فرهنگ  ،هنر و رسانه
نشست صميمي فرماندار ساوجبالغ و مدير کل
صدا و سيماي استان البرز و فعالين فرهنگي
هنري  ،ادب و رسانه در فرمانداري شهرستان
ساوجبالغ تشکيل شد.
در اين نشست که به همت فرمانداري و اداره
فرهنگ وارشاد اسالمي انجام شد اهالي فرهنگ،
هنر،ادب و رسانه نقطه نظرات،پيشنهادات و
مشکالت حوزه کاري خود را با مسئوالن در
ميان گذاشتند .در ابتداي مراسم پاليزگير،
فرماندارشهرستانبهمقايسهاجماليدستاوردهاي
فرهنگي و هنري شهرستان با قبل از انقالب
اشاره کرد و به ظرفيتهاي بسيار زياد اين
شهرستان در استفاده از نيروي هاي جوان
تاکيد داشت .باکيده ،کارگردان سينما و
تلويزيون نيز در اين نشست ضمن تقدير
از حضور مقدسي مدير کل سيماي البرز ،
به ثبت تاريخ مدون شهرستان تاکيد کرد و
خواستار تکرار اين جلسات جهت رفع مشکالت
شد.ديگر هنرمندان نيز هر کدام به نوبه خود
به هدفها و مشکالت خود پرداخته و گزارشي
کوچک از فعاليت خود ارائه دادند.
ن نشست همچنين خانم خياط زاده
در اي 
نوجوان نخبه شهرستان و برنده مقام اول
کشوري و جهاني در زمينه محاسبات ذهني
مورد تقدير قرار گرفت.

ما در بيمارستان ها فعال هستند ،در حالي که به پرستاري جامع نگر نياز داريم.حضرتي در
پاسخ به اينکه چرا قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري اجرا نمي شود ،گفت :قانوني که اعتبار
آن ديده نشود ،ضمانت اجرايي ندارد.حضرتي ادامه داد :حدود دو هزار ميليارد تومان از سوي
رئيس سازمان نظام پرستاري براي اجراي تعرفه هاي پرستاري به وزارت بهداشت پيشنهاد
شد و وزارتخانه نيز اين پيشنهاد را به مجلس ارائه داد که تصويب نشد.وي ،افزود :در حال
حاضر وزارت بهداشت نمي تواند از محل درآمد اختصاصي بيمارستان ها براي اجراي تعرفه
پرستاري ،بودجه اي تخصيص دهد .چون درآمد برخي بيمارستان ها آنقدر نيست که بتوانند
تعرفه پرستاري را اجرا کنند.حضرتي در واکنش به مهاجرت پرستاران ،گفت :مهاجرت پرستاران
يک مسئله جهاني است و ما هم از اين قاعده مستثني نيستيم .وي ادامه داد :بررسي ها نشان
مي دهد آمار مهاجرت پرستاران از کشور بين  ۵۰۰تا پنج هزار پرستار است.

خبر

بابايي ،رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز
در ايننشست از هنرمندان  ،مسئوالن انجمنها،
مسئوالن کانون هاي فرهنگي هنري مساجد
واصحاب رسانه تشکر و قدرداني کرد و گفت با
توجه به اينکه همه اقوام ايراني در البرز ساکن
هستند الزم است با تهيه وساخت برنامههاي
شناسايي ومعرفي گونه هاي فرهنگي وخرده
فرهنگها در سيماي البرز به همه ساليق
ونگرشها توجه ويژه شود و از مدير کل خواست
جهت استفاده از ظرفيتهاي فرهنگي هنري
شهرستان بهصورت هفتگي برنامه هايي توسط
هنرمندان شهرستانها تهيه وپخش شود که
هم هنرمندان اندوخته ها و داشتههاي خود
را در معرض ديد قرار دهند و هم جذابيت
برنامه هاي سيما بيشتر شود.
در پايان مقدسي گفت :در چهل سالگي انقالب
پرداختن به کمبودها جزو اولويت هاي ماست
و بهترين افرادي که مي توانند ما را ياري کنند
فعاالن فرهنگي هنري هستند.ما مفاخر زيادي
در شهرستان داريم که نبايد از آنها غافل
بمانيم و نبايد فقط به اطالع رساني بسنده
کنيم  ،بايد گزارشگران ما با هنرمندان و
فعاالن فرهنگي در ارتباط بيشتري باشند
تا اين حوزه ها به صورت کامل مورد اطالع
مردم قرار گيرد.

هنرمندان ،نظرآباد را به تصوير کشيدند
طي برپايي نمايشگاه عکس در فرهنگسراي هنر سيدجمال الدين ،شهر نظرآباد توسط
دانش آموزان به تصوير کشيده شد .معصومه آقا محمدي عضو کميسيون آموزش،
پژوهش ،ورزش و جوانان شوراي اسالمي شهر نظرآباد که نقش بهسزايي در برپايي
اين نمايشگاه داشت ،گفت:هنرمندان عکاس با لنز دوربين هاي خود نقش بهسزايي در
معرفي شهر توريستي نظرآباد دارند.
وي در ادامه افزود:هنرمندان شهر نظرآباد با توجه به ارزش و قدمت تاريخي شهرمان
زيبايي هاي پاييز نظرآباد را در لنز عکاسي گنجانده و در شناساندن شهر توريستي
نظرآباد در سرتاسر کشور بسيار نقش دارند .عضو شوراي اسالمي شهر خاطرنشان کرد:از
مردم دعوت مي شود تا از آثار زيباي عکاسي شده هنرمندان و جوانان شهر نظرآباد
بازديد به عمل آورند .وي تاکيد کرد :نگاهي مثبت به سوي جوانان و بها دادن به اين
نسل اهميت ويژه دارد چرا که آينده سازان مملکت هستند .آقا محمدي در پايان گفت:
نبود فضايي مناسب و در خور شهروندان براي برگزاري چنين نمايشگاه ها ،همايش ها و
کارگاه ها شايسته شهر نيست که قطعا اين خأل بهزودي رفع خواهد شد.
گفتني است اين نمايشگاه به همت شوراي اسالمي شهر نظرآباد ،شهرداري ،اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمي و مدارس برگزار شده است.

برگزاري مسابقات شطرنج در هشتگرد
دو مسابقه هيجان انگيز شطرنج به مناسبت دهه مبارک فجر در شهر هشتگرد برگزار ميشود.
مسابقه اول که در روز  ۲۲بهمن در مدرسه شهيد براتي هشتگرد برگزار ميشود؛ مسابقه مهيج
و همزمان استاد مهرداد صداقتي با  ۴۰شطرنج باز است که در پايان نفراتي که موفق به کسب
نتيجه مساوي يا برد شوند جوايزي دريافت مي کنند.
مسابقه دوم نيز مسابقات استاندارد تيمي دهه فجر است که در تاريخ  ۲۵بهمن شروع و  ۳اسفند
به پايان مي رسد و بالغ بر  ۲/۰۰۰/۰۰۰تومان جوايز نقدي به همراه حکم ،مدال و کاپ به نفرات
برتر اهدا ميگردد.
عالقهمندان ميتوانند براي دريافت آيين نامه مسابقات و اطالع از شيوه برگزاري يا شرکت در اين
مسابقات با شماره تلفن  09037573729تماس حاصل نمايند.

