
87 درصد پرستاران از شغل خود رضايت ندارند
اخبار  کوتاه لثانی  ١٤٣٥ -٦ آوریل ٢٠١٤ - سال سیزدهم - مشاره  ٣٤٤١نکته یکشنبه  ١٧ فروردین ٣٩٣ ١- ٦ مجادی ا  ١٤   اجتماعی

افزايش سرقت خودرو 
و كاهش سرقت هاى خرد 

سردار اسماعيل احمدى مقدم در گفت وگو با مهر اظهار 
ــت: براساس آخرين آمارها در طرح نوروزى كه از  داش
ــفند 92 آغاز شد، تا روز 15 فروردين ماه جارى  25 اس
وضعيت سرقت در كشور تغيير نكرده و هيچ كاهش و 
ــته ايم. البته در ايام نوروز سرقت خودرو  افزايشى نداش
اندكى افزايش يافته و اين در حالى است كه  وقوع برخى 
سرقت هاى خرد و ساير سرقت ها كاهش نشان مى دهد. 
وى ادامه داد: براساس آمارها امسال سال با ثباتى از نظر 
وقوع سرقت نسبت به سال گذشته است. به گفته رئيس 
پليس كشور مبارزه با سرقت و تقويت توان كشف جرم 
و سرقت اولويت پليس در سال 93 است. احمدى مقدم 
در خصوص ساير جرايم گفت: خوشبختانه با اقدامات 
پليس در ايام تعطيالت وقوع ساير جرايم از جمله جرايم 

خشن كاهش چشمگيرى نشان مى دهد.

معرفى ركوردداران زمين خوارى
ــازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى  معاون حفاظت س
ــرقى،  ــران، آذربايجان ش ــتان هاى ته ــور گفت: اس كش
ــهر ركورددار زمين خوارى در كشور  ــتان و بوش خوزس
ــنا افزود:  ــوزاده در گفت وگو با ايس ــى عم ــتند. تق هس
همچنين در استان هاى شمالى به دليل جاذبه گردشگرى 
ــتى كه ارزش زمين باالست، ساير كالنشهرها  و توريس
كه جاذبه هاى صنعتى دارند و منطقه كنگان در عسلويه 
شاهد تصرف عرصه هاى منابع طبيعى توسط اشخاص 
ــتيم كه برخى از تصرفات توسط  حقيقى و حقوقى هس
افراد ذ ى نفوذ و صاحب منصب اتفاق مى افتد. وى با بيان 
ــور تصرف عرصه هاى جنگلى به آن معنا  اينكه در كش
ــيه اراضى جنگلى ممكن است  نداريم، افزود: در حاش
ــكوب جنگل ها  ــردم كم كم نفوذ كرده و يا در زيراش م
ــاورزى بپردازند و در اين مناطق با  ــه دامپرورى يا كش ب
تصرف دفعه اى زمين جنگلى مواجه نيستيم. به گفته وى 
در نواحى جنگلى بيشتر با مشكل قاچاق چوب مواجه 

هستيم.

بسته حمايت از توليدات داخلى 
تجهيزات پزشكى 

ــت و  ــكى وزارت بهداش مدير كل اداره تجهيزات پزش
درمان گفت: بسته حمايت از توليدات داخلى تجهيزات 
پزشكى با هدف حمايت از توليد كنندگان اين تجهيزات 
ــا برپايى هفدهمين  ــاه، همزمان ب ــت م اواخر ارديبهش
نمايشگاه بين المللى ايران هلث رونمايى مى شود. سيد 
ــتانه برپايى هفدهمين نمايشگاه  حسين صفوى در آس
تجهيزات پزشكى، دندانپزشكى، آزمايشگاهى و دارويى 
ايران (ايران هلث) كه 25 تا 28 ارديبهشت ماه در محل 
دايمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران برگزار مى شود با 
ــت هاى اداره  ــال 93 سياس اعالم اين خبر افزود: در س
ــو با  ــت همس ــكى وزارت بهداش كل  تجهيزات پزش
سياست هاى اين وزارتخانه، حمايت از توليدات و توليد 
كنندگان داخلى است كه رونمايى از  بسته حمايتى فوق 

نيز در راستاى اين سياست هاست. 

روش جديد دالالن اعضاى بدن!
ــاى بدن با  دالالن اعض
ــم جدولى بر ديوار  رس
ــاى  خيابان ه از  ــى  يك
پرتردد بيماران كليوى به 
شيوه خود به ساماندهى 

بازار خريد و فروش كليه اقدام كرده اند. به گزارش ايسنا 
بر يكى از ديوارهاى خيابانى كه انجمن حمايت از بيماران 
كليوى در آن قرار دارد، جدولى كشيده شده است كه در 
آن ستون هايى براى يادداشت اسامى و شماره تماس افراد 
متقاضى فروش كليه وجود دارد. عناوين اين جدول شامل 
اطالعات نام خانوادگى، گروه خونى و شماره تماس افراد 
ــينى ترسيم شده  متقاضى در محل خيابان فرهنگ حس
ــت. اين خيابان محل تردد بسيارى از بيماران نيازمند  اس
پيوند كليه است كه به انجمن واقع در آن مراجعه مى كنند، 
به همين دليل از سال ها قبل ديوارهاى اين خيابان به محلى 
ــده  ــتن آگهى هاى اهداكنندگان كليه تبديل ش براى نوش
است. داريوش آرمان، روابط عمومى انجمن حمايت از 
ــنا گفت: اين اقدام به  بيماران كليوى در اين رابطه به ايس
هيچ عنوان مربوط به انجمن نمى شود و انجمن حمايت از 
بيماران كليوى هر گونه رفتار سودجويانه براى اهداى كليه 
را رد مى كند. در عين حال مصطفى قاسمى، رئيس انجمن 
حمايت از بيماران كليوى نيز با اشاره به محدوديت هاى 
ــروط فروش كليه افراد زنده برخى از اين شروط را  و ش
اينگونه بيان مى كند: فرد اهداكننده نبايد بيمار كليوى در 
ــد و يا اينكه رضايت از خانواده و در  خانواده داشته باش
ــر وى اثبات شده  صورت تاهل رضايت از طرف همس
ــد. اين جدول در حالى بر ديوار اين خيابان پرتردد  باش
بيماران كليوى نقش بسته كه از مسووالن وزارت بهداشت 
و انجمن و حتى شهردارى منطقه انتظار مى رود با تقويت 
نظارت خود از جوالن دالالن اعضاى بدن جلوگيرى كنند 

و اين گونه تبليغات ديوارى از چشم آنها دور نماند.

ــتار، نسبت به آثار زيانبار نارضايتى  دبير كل خانه پرس
جامعه پرستارى در حوزه سالمت هشدار داد و گفت: 
نتايج نظرسنجى از پرستاران كشور، حاكى از اين است 
ــغلى خود  كه نزديك به 87 درصد آنها از وضعيت ش
راضى نيستند. محمد شريفى مقدم در گفت وگو با مهر 
اظهارداشت: سال گذشته يك نظر سنجى انجام داديم كه 
بر اساس آن، از پرستاران خواستيم ميزان رضايتمندى 
خودشان را از شرايطى كه بر حرفه پرستارى در كشور 
ــت، اعالم كنند. وى با اشاره به شركت بيش  حاكم اس
ــتار از سراسر كشور در اين نظرسنجى،  از 1200 پرس
ــنجى داراى سه گزينه بود كه عبارت  گفت: اين نظرس
ــت ندارم 3-  ــت دارم 2- رضاي ــد از : 1- رضاي بودن
ــبى دارم. دبيركل خانه پرستار در ادامه به  رضايت نس
ــاره كرد و افزود: نزديك به  ــنجى اش نتايج اين نظرس
87 درصد پرستاران عنوان كرده اند كه رضايت شغلى 
ندارند. 3 درصد گفته اند كه راضى هستند و در حدود 

ــبى دارند.  10 درصد نيز اعالم كرده اند كه رضايت نس
ــريفى مقدم، آمار 87 درصدى پرستاران ناراضى از  ش
شغل پرستارى را نگران كننده دانست و گفت: من فكر 
ــغلى، اين ميزان از  ــم در هيچ صنف و حرفه ش مى كن
ــد. وى افزود: البته اگر  ــغلى بى سابقه باش نارضايتى ش
آمار 10 درصدى پرستارانى كه رضايت نسبى از شغل 
خودشان را دارند، به آمار پرستاران ناراضى اضافه كنيم، 
وضعيت به مراتب بغرنج تر خواهد بود. دبيركل خانه 
پرستار با انتقاد از محقق نشدن وعده هاى داده شده به 
جامعه پرستارى كشور، تاكيد كرد: قطع اميد پرستاران 
ــرخوردگى و  ــتارى، باعث س از تحقق مطالبات پرس
ــدن چنين  ــت كه حاكم ش ــى آنها شaده اس نارضايت
ــتارى، آثار زيانبارى در حوزه  ــرايطى بر حرفه پرس ش
سالمت بر جاى مى گذارد. شريفى مقدم ادامه داد: اين 
ــتارى و به عبارتى براى ارائه  بدترين حالت براى پرس

خدمات پرستارى به مردم و بيماران است.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى وزارت 
آموزش و پرورش با تشريح جزئيات و تغييرات كتب 
ــى 94-93، از ايجاد درس  ــال تحصيل ــى در س درس
ــارم از مهر 93  ــالء» در پايه چه ــاء و ام ــد «انش جدي
خبر داد. حجت االسالم والمسلمين محى الدين بهرام 
محمديان در گفت وگو با ايسنا گفت: در پايه چهارم 
ابتدايى كتاب هاى «رياضيات» و «مطالعات اجتماعى» 
به صورت كامل جديدالتاليف است. همچنين كتاب 
ــمانى» بر اساس برنامه درسى سال قبل نيز  «هديه آس

جديدالتاليف خواهد بود.
وى افزود: همچنين «كتاب فارسى» با تغييرات كلى، 
ــى پايه سوم تدوين  ــازى وهمسو با كتاب فارس بهس
ــن «قرآن» تغييرات  ــود. همچني و تجديد چاپ مى ش
جزئى دارد و درس «انشاء و امالء» به صورت مستقل 

در پايه چهارم ديده شده است.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى وزارت 
ــوزش و پرورش ادامه داد: برخى از تغييرات كتب  آم
درسى در پايه چهارم ابتدايى صرفا تغيير كتاب نيست 
بلكه تغيير رويكردهاست؛ به اين معنا كه كتاب تغيير 
نمى كند اما رويكرد آن تغيير مى كند و توجه به تربيت 
و فرهنگ، اقتصاد مقاومتى و سبك زندگى به صورت 
ــارم از مهر 93 اعمال  ــى در كتاب هاى پايه چه تلفيق
ــاى چهارم  ــارت ديگر كتاب ه ــد و به عب خواهد ش
ــازى با برنامه درس ملى  ابتدايى با رويكرد همسوس

توليد خواهد شد. 
محمديان تصريح كرد: بخشى از آموزش هاى معلمان 

ــت، در كتاب هايى  كه منوط به تغيير كامل كتاب هاس
ــرده از جمله مطالعات  ــورت كامل تغيير ك كه به ص
اجتماعى و رياضى به صورت حضورى خواهد بود، 
ــاير دروس از روش هاى مجازى،  اما براى آموزش س
غير گروهى و كارگاهى استفاده مى شود و در تابستان 
93 ميزان آموزش هاى غيرحضورى معلمان پررنگ تر 

خواهد شد.
ــال تحصيلى  ــزود: براى اينكه معلمان براى س وى اف
ــكل نباشند، عالوه بر كتب درسى،  94-93 دچار مش
راهنماى معلم و لوح هاى آموزشى در اختيارشان قرار 
ــبى براى آنها باشد.  مى گيرد تا مكمل آموزشى مناس

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى وزارت 
آموزش و پرورش درباره تغييرات كتب پايه هشتم نيز 
ــال قبل  ــت: تغييرات اين كتب به تبع تغييرات س گف
اتفاق خواهد افتاد به طوريكه آموزش زبان انگليسى، 
ــبك زندگى و  ــان عربى، كار و فناورى، تفكر و س زب
ــات اجتماعى كتاب هاى جديدالتاليف خواهند  مطالع
بود. همچنين كتاب هاى رياضيات، علوم تجربى، زبان 
ــى با تغييرات كلى چاپ خواهند شد،  و ادبيات فارس

به اين معنا كه بحث اين كتاب ها تغيير مى كند.
ــه نيز در  ــوزش معلمان اين پاي ــان گفت: آم محمدي
ــت و دبيران  ــاى جديدالتاليف اس خصوص كتاب ه
كتاب هاى جديدالتاليف از آموزش هاى ضمن خدمت 
ــه وى، كتاب  ــد. به گفت ــوردار خواهند ش الزم برخ
فرهنگ و هنر پايه هشتم نيز براى سال 93 با تغييرات 

اساسى همراه خواهد بود.

ــه داروهاى  ــذا و دارو با بيان اينك ــازمان غ ــس س رئي
ــنتى در كشور ما على رغم سابقه ديرين و  طبيعى و س
طوالنى، سهم كمى در سبد دارويى خانوار دارند، اظهار 
ــت كه سهم داروهاى طبيعى از مجموع  كرد: سال هاس

داروهاى مورد مصرف مردم، پنج درصد بوده است.
ــنا افزود: با  ــول ديناروند در گفت وگو با ايس دكتر رس
مقايسه وضعيت خود با كشورهاى پيشرفته، بايد گفت 

مى توانيم اين آمار را به 20 درصد افزايش دهيم.
ــازمان غذا و دارو با بيان اينكه با فرض بازار  رئيس س
ــال 92،  دارويى 7500 تا 8000 ميليارد تومانى ما در س
ــار داروهاى طبيعى  ــر 20 درصد اين بازار در اختي اگ
ــب و كار در اين حوزه نيز رونق مى يابد،  ــد، كس باش
ــازار 1500 ميليارد تومانى براى دارو  گفت: در واقع ب
مى تواند عالوه بر ارتقاى سالمت، ايجاد كسب و كار 
و اشتغال در حوزه داروهاى سنتى، رونق كشاورزى و 
ــته باشد. ديناروند ادامه  صنايع توليدى را به دنبال داش

ــنتى  ــى از درمان مردم از طريق داروهاى س داد:  بخش
ــور مربوط به  ــود، به همين خاطر بايد ام انجام مى ش
داروهاى طبيعى به خوبى ساماندهى و جلوى شيادى ها 
گرفته شود. معاون وزير بهداشت با بيان اينكه عوارض 
ــيميايى  ــى داروهاى طبيعى كمتر از داروهاى ش جانب
ــن موضوع از نظر  ــت: بنابراين توجه به اي ــت، گف اس
ــالمت به نفع مردم است و از لحاظ اقتصادى نيز به  س
نفع كشور تمام مى شود و الزم است به سمت توسعه 

آن حركت كنيم.
وى با تاكيد بر اينكه حمايت از داروهاى طبيعى همواره 
سياست وزارت بهداشت بوده است و مربوط به امروز 
نيست، اظهار كرد: با مقايسه تعداد فرآورده هاى سنتى 

ــال گذشته مشخص مى شود كه  مجوزدار با هشت س
توليد اقالم سنتى چند برابر شده است.

ديناروند افزود: بويژه صادرات داروهاى گياهى از رشد 
خوبى برخوردار بوده است اما هنوز هم سهم داروهاى 
طبيعى در بازار ناچيز است و شايد از حدود دو درصد 
ــدود پنج درصد  ــته، اكنون به ح ــال گذش در چند س
ــازمان غذا و دارو با تصريح  ــد. رئيس س ــيده باش رس
ــكى مردم ارتقا يابد،  ــن مطلب كه بايد فرهنگ پزش اي
به طرح اين سازمان براى راه اندازى فروشگاه هاى ويژه 
ــاره و اظهار كرد: هدف  عرضه فرآورده هاى سنتى اش
ــاختن  ما از راه اندازى داروخانه هاى گياهى محروم س
ــت، بلكه مى خواهيم با  عطارى ها از ادامه فعاليت نيس

تفكر حاكم مبارزه كنيم و مردم خودشان انتخاب كنند 
ــگاه علمى و قابل نظارت بروند يا به يك  كه به فروش

عطارى كه خدمات نامناسب ارائه مى دهد.
وى درباره جايگاه محصوالت تراريخته در كشور نيز 
اظهار كرد: جمعيت كره زمين به شدت رو به افزايش 
ــاى دنيا اضافه  ــرعت بر آمار غذاخوره ــت و به س اس
ــورهايى كه فقيرند و زير  ــود. از سوى ديگر كش مى ش
خط فقر بودند، در حال اصالح و رشد اقتصادى خود 
هستند و بتدريج فرهنگ مصرفى غرب در اين كشورها 

نفوذ مى كند.
ــى رود كه به  ــمتى م ــه داد: جهان به س ــد ادام دينارون
شدت نياز به دريافت غذايش اضافه مى شود، چاره اى 
نيست و بايد توليد محصوالت غذايى را بيشتر كرد و 
ــرد. اين امر بدون  ــتر توليد ك با منابع كمتر، غذاى بيش
بيوتكنولوژى امكان پذير نيست و به دستكارى ژنتيكى 

محصوالت غذايى نياز است.
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معاون وزير بهداشت اعالم كرد:
سهم 5 درصدى اقالم گياهى از سبد دارويى خانوار

سالمت
هندوانه فشارخون را پايين مى آورد

ــى هاى جديد پزشكان  بررس
نشان مى دهد مصرف هندوانه 
مى تواند بر فشارخون آئورتى 
ــاى عروقى  و ديگر پارامتره
تاثير مثبت بگذارد. به گزارش 

ــگاه فلوريدا در بررسى هاى خود  ــكان دانش ايسنا پزش
دريافتند هندوانه به ميزان قابل توجهى مى تواند به كاهش 
فشارخون در افراد مبتال به اضافه وزن در مواقعى كه در 
آرامش و يا حتى تحت استرس هستند، كمك كند. «آرتور 
فيگوئرا»، يكى از متخصصان در اين مطالعه گفت: فشار 
روى رگ آئورت كه بزرگترين رگ بدن است و همچنين 
روى قلب پس از مصرف آب هندوانه كاهش مى يابد. در 
اين بررسى 13 مرد و زن ميانسال كه به چاقى و فشارخون 
باال مبتال بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. آرتور فيگوئرا 
گفت: اين يافته حاصل يك بررسى ساده است. به طور 
معمول در هواى سرد افراد بيشترى بر اثر حمله قلبى  جان 
ــت مى دهند زيرا فشار ناشى از كاهش دما  خود را از دس
موجب افزايش فشارخون شده و قلب را مجبور مى كند 

كه براى ريختن خون به آئورت بيشتر فعاليت كند.


