در انتظارمنجی

پلیس مجری تصمیمات ستاد کروناست

پوشش رایگان درمان بیماران صعبالعالج

حضور تیمهای حمایت روانی در سیسخت

ایسنا :فرمانده نیروی انتظامی گفت :با مدد الهی و استفاده ازتجربیات ،فضایی آرام و امن
را برای برگزاری یک انتخابات باشکوه فراهم خواهیم کرد .سردار حسین اشتری در جمع
خبرنگاران با اشــاره به اینکه نیروی انتظامی و یگان ویژه حافظان امنیت مردم هستند
اظهارکرد :هیچ خط قرمزی جز آسایش مردم از سوی پلیس برای تأمین و حفظ امنیت
آنان وجود ندارد .اشتری با بیان اینکه در ایام نوروز و تعطیالت آن ،نیروی انتظامی مجری
تصمیمات ستاد ملی کروناست ،اظهارکرد :امیدواریم مردم در ایام آتی هم بیش از پیش
مراقبت کنند.

شهرخبر :مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه طرح نسخهنویسی الکترونیک
را به تدریج پیش میبریم تا کار تکمیل شود اعالم کرد :از هفته آینده هزینه درمان و داروی
ن صعبالعالج ،مزمن و پرهزینه سالمندی از طریق سامانه نسخهنویسی الکترونیک
بیمارا 
رایگان خواهد بود .مصطفی ساالری ،با اشــاره به توقف صدور دفترچههای بیمه کاغذی
درمان اظهار کرد :زحمت اجرا و اســتقرار برنامههای توقف صــدور دفترچههای بیمه و
نسخهنویسی الکترونیک به تنهایی روی دوش تأمین اجتماعی نیست و برای همه زحمت
دارد .وی افزود :از ابتدای آبان امکان نسخهنویسی الکترونیک را فراهم کرده بودیم.

مهر :رئیس سازمان جوانان هاللاحمر گفت :اعضای تیمهای «سحر» و حمایت روانی از
آسیبدیدگان در بحرانها ،به منظور حمایت از هموطنان در مناطق زلزلهزده سیسخت
حضور مییابند .گلفشان ،با بیان اینکه در زلزله کهگیلویهوبویراحمد و اصفهان نیز تیمهای
ما بنا بر دستورالعمل همیشگی خود چهار روز پس از بحران در منطقه حاضر میشوند،
توضیح داد :تیمهای حمایت روانی ســازمان جوانان بعد از سپری شدن فاز اولیه بحران
یعنی انجام اســکان اضطراری ،نجات محرومان و انجام عملیاتهای امداد و نجات برای
انجام عملیات امدادی ،در قالب مأموریت اجتماعی و فرهنگی در منطقه حضور مییابند.

یافتهها
 پوکی استخوان را باید جدی گرفت

هشدارهای بانوانه!

پریسا جمدی  /گروه ترجمه
news@ naslefarda.net
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عصبانیت سعیدنمکی از پروتکلشکنها و جایگاه جدیدی که به خودش داد

وزیر بهداشت نه؛ مدیرکل مردهشورخانه!
وزیر بهداشت :ما برای موجشکنی خلق نشدیم و دیگران برای موجآفرینی

«سعید نمکی» در نوزدهمین آیین پویش ره سالمت
و بهرهبرداری از پروژههای دانشــگاه علوم پزشکی
تهران گفت :درحالحاضر حدود ۱۳ماه از گرفتاری
همکارانم با کووید ۱۹میگذرد .البته وقتی میگویم
۱۳ماه ،این برای افراد کجخیــال و بدفهم ،رفرنس
نشــود که اینها آخرین روزهای بهمــن ماه اولین
مواردشــان را اعالم کردند ،اما خودشان میگویند
ما ۱۳ماه اســت که گرفتاریم .اوالً به کسانی که ادعا
میکنند وزارت بهداشت قبل از پایان بهمن مواردی
از کووید ۱۹داشــت اما اعالم نکرد ،اگــر یک مورد
توانســتند ادعایشــان را ثابت کنند ،به آنها جایزه
میدهم .من درباره  ۲۳۰۰تا  ۲۴۰۰نمونهای که از دی
و آذرماه سال قبل از آنفلوآنزا نگه داشته بودیم،گفتم
همه را یکبار دیگر تست کنید زیرا میدانستم برخی
آمریکاییها ،به خصوص اســرائیلیها به دنبال این
بودند که بگویند کانون کرونا ایران بود و عدهای هم
اینجا پای بیرقش سینه زدند .این را میدانستم؛ بر
همین اســاس این نمونهها را مجددا ً تست کردیم و
به جز سه نمونه در سراســر کشور که از  ۲۳بهمن به
بعد بود ،هیچ موردی از کووید در نمونههایی که برای
آنفلوآنزا گرفتیم ،دیده نشد.
۲مورد جدید ویروس جهشیافته در
بیرجند
وی افزود :از اولین روزهــای دی حواس ما جمع این
ماجرا بود؛ به همین دلیل بود که وقتی ویروس آمد
هیچ دانشــگاهی دســت و پایش را گم نکرد و هیچ
بیماری پشت در بیماستان سرگردان نشد .این افتخار

ایران بود .در عین حال ،حاال مرحله جدیدی شروع
شــد؛ من از مدتها قبــل در ویدئوکنفرانس و نامه
اعالم کردم که خودتان را برای یکی از ســختترین
یورشهای ویروس جهش یافتــه آماده کنید .امروز
دیگر ویروس موتاسیون یافته منحصر به یک نقطه
نیست ،بلکه همه جا میشود آن را یافت .نمکی گفت:
خدا شاهد است داغ شهدای ســامت دارد مرا نابود
میکند .نابترین بچههای نظام سالمت را از دست
دادم .داغی برای هیچ فرماندهی باالتر از این نیست که
افسران ارشد و سربازانش را از دست بدهد؛ آن هم به
دلیل ندانمکاری و سهلانگاری دیگران! من وزیر خبر
ندارم چه کســی میآید و بیرون میرود؛ فقط شدم
ته رودخانه ،زخمــی و جنازهجمعکن .بهجای وزیر
بهداشــت بگذارید مدیرکل مردهشورخانه! این درد
بزرگی اســت .ویروس ،ویروس مهاجمی است .فکر
نکنید ،انگلیس یکی از ساختارهای ضعیف سالمت
جهــان را دارد .انگلیس یکی از نظامهای ســامت
مقتدر جهان را دارد .آلمان کشــور کمی نیست در
مقابل مسائل بهداشتی درمانی ،اما به زانو درآمد .نه

عکس:ایسنا

پوکی اســتخوان ،یک بیماری جدی است که
اغلب تا مدت زمان زیادی نادیده گرفته میشود.
این بیماری که با توده استخوانی کم و تحلیل
رفتن ساختار استخوان مشخص میشود ،بسیار
شایع است .زنان به طور معمول نسبت به مردان
تراکم استخوان کمتری دارند و از دست دادن
استروژن با گذشت زمان میتواند خطر پوکی
استخوان را افزایش دهد.
پوکی استخوان چیست؟
پوکــی اســتخوان بیماری اســت که
اســتخوانها را ضعیف میکند تــا جایی که
به راحتی خرد میشــوند .پوکی اســتخوان را
«بیماری خاموش» مینامند؛ زیرا ممکن است تا
زمان شکستگی استخوان متوجه هیچ تغییری
نشوید .هر چند در تمام این مدت ،استخوانهای
شــما سالهاســت که قدرت خود را از دست
دادهاند.
چه کسی مبتال به پوکی استخوان
است؟
اگرچه پوکی استخوان میتواند در هر سنی بروز
کند ،اما بیشتر در افراد مسن به خصوص زنان
مسن دیده میشــود .مردان نیز به این بیماری
مبتال هستند .زنان سفیدپوست و آسیایی بیشتر
به پوکی استخوان مبتال میشوند.
چگونه باید استخوانهای خود را
محکم نگه داشت؟
از طریق رژیم غذایی اســتخوانها را سالم نگه
دارید ،مقدار مناسب کلسیم دریافت کنید؛ اما
نباید از کلسیم بیش از حد مجاز مصرف کرد.
منبعwww.nia.nih.gov/health/osteoporosis :
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گســتردگی اقلیم ما و نه کم بضاغتی اقتصادی ما را
دارند .ما داریم فریاد میزنیم که اپیدمی گرفتارمان
میکند ،چرا گوش نمیکنید؟ اینطورکه نمیشود
مملکت اداره کرد .چهقدر بایــد فریاد بزنم و بگویم؟
چهقدر باید خجالت بکشم از پزشک ،پرستار ،علوم
آزمایشگاهی و بقیه؟
ما برای موج شــکنی خلق نشدیم و
دیگران برای موجآفرینی!
وزیر بهداشت تاکید کرد :نمیشود ناگهان باخبر شوم
که بدون اطالع ما یک گروه آمد و گروهی رفت؛ آن هم
در کشوری که رهبر انقالب وقتی میخواهد نشست
مجازی بگذارد ،میگوید باید از وزارت بهداشت اجازه

بگیریم .رئیسجمهور میخواهد برود مرقد امام(ره)
میگوید از وزارت بهداشت بپرســید به چه صورت
باشد .این نمیشود که بقیه رعایت نکنند؛ بزرگان نظام
رعایت میکنند ،اما عدهای حواسشان به این چیزها
نیست .وقتی هم اپیدمی آمد و کشتار کرد ،میگویند
در فالن جا غلظت اکسیژن کم بود .طبق گزارشات
واصله در فالنجا ،بیمار را دیر رسیدگی کردند و همه
این سؤاالت شروع میشود؛ اما یک نفر نمیگوید که
در پیک قبلی خوزستان که پروتکلشکنی ما را گرفتار
کرد ،چه کســی این را جمع کرد؟ چه کسی شب تا
صبح نخوابید؟ چگونه اکسیژن رسید؟ چرا یک نفر
نیامد در خیابان فریاد بزند که ما امکانات نداریم؟!

بررسیتحلیلی
2مقوله متصل در یک حوزه


انتظار
مهدویت و
در اندیشه استاد مطهری
حسین سوزنچی  /گروه اندیشه
news@ naslefarda.net

بخش سوم :آثار انتظار
درخصوص اعتقاد به مهدویت و ظهور منجی دو
نوع اثر را میتوان بررسی کرد :نخست آثار عملی
که بر این باور مترتب است؛ یعنی اگر به ظهور
مهدی اعتقاد داشته باشیم ،چه کار باید بکنیم.
این همان بحث انتظار بود که در بخش پیشین
گذشت .دسته دوم آثاری اســت که به لحاظ
نظری و گرایشی بر این اعتقاد مترتب است که
به این لحاظ میتواند پاســخی دیگر به چرایی
بحث انتظار باشــد؛ یعنی باید منتظر بود زیرا
انتظار واقعی ،این آثار را در جان آدمی به ارمغان
میآورد که اینجا بــه برخی از مهمترین آنها
اشاره میکنیم.
 1ـ  .1رجای معقول (خوشبینی به آینده)
درباره آینده بشــر نظرات مختلف است .برخی
میگویند شر و فساد و بدبختی ،الزمه الینفک
حیات بشری اســت؛ لذا زندگی بیارزش است
و عاقالنهترین کارها خاتمــه دادن به حیات و
زندگی اســت .برخی هم معتقدند :بشر در اثر
پیشــرفت حیرتآور تکنیک و ذخیره کردن
انبارهــای وحشــتناک وســایل تخریبی ،به
مرحلهای رسیده که بیش از یک گام با گوری که
با دست خود کنده فاصله ندارد؛ درحالیکه در
منظر ما ،ریشه فسادها و تباهیها نقص روحی و
معنوی انسان است .انسان هنوز دوره جوانی و
ناپختگی را طی میکند و خشم و شهوت بر او و
عقلش حاکم است.
انســان بالفطره در راه تکامل فکری ،اخالقی و
معنوی پیش میرود .نه شر و فساد الزم الینفک
طبیعت بشــر اســت و نه جبر تمدن ،فاجعه
خودکشی دستهجمعی را پیش خواهد آورد؛بلکه
جریان مبارزه حق و باطل ادامه مییابد و جلو
میرود تا آنجاکــه درنهایت منجربه حکومت
عدل حضرت مهدی(عج) خواهد شد و چنین
نیست که زحمات اصالحگران به سرانجام نرسد.
انسان در حالت عادی وقتی فراوانی ظلم و فساد
و غلبه ظاهریِ ظالمان را در جهان میبیند ،گاه
با خود میاندیشد که آیا میتوانیم در مقابل این
موج عظیم کاری از پیش ببریم و وعده ظهور به
ما میگوید که همه کارهای شــما به سرانجام
میرسد.

