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www.ebtekarnews.com 31 مرداد آخرین جلسه شورای شهر چهارم تهران

رئیس شورای شهر چهارم از برگزاری دو جلسه باقیمانده شورا خبر داد و گفت: 31 مرداد آخرین جلسه شورای شهر چهارم تهران است. به گزارش ایسنا، مهدی چمران در پایان جلسه دیروزشورای 
شهر تهران در مورد سرانجام آغاز به کار شورای شهر جدید با بیان اینکه در مورد مراسم تحلیف و زمان آغاز به کار شورای پنجم اعضای بعدی باید تصمیم گیری کنند، گفت: بر اساس ابالغیه وزارت 

کشور اول شهریور ماه زمان آغاز به کار شورای شهر جدید است و از آنجایی که اول شهریور چهارشنبه است ما جلساتمان را تا آخرین روز برگزار می کنیم. وی با بیان اینکه جلسات یکشنبه و سه 
شنبه هفته آتی برگزار خواهد شد گفت: در جلسه روز سه شنبه هفته آینده از شورای شهر خداحافظی می کنیم.

مدارس  و  جمعیت  خانواده،  سالمت  دفتر  کل  مدیر 
وزارت بهداشت گفت: به طور میانگین نرخ جمعیت در 

خانواده های ایرانی 2.1 فرزند است.
به  اشاره  با  مطلق،  اسماعیل  محمد  میزان،  گزارش  به 
رهنمود های مقام معظم رهبری برای بازنگری جدی و علمی 
در  توانستیم  خوشبختانه  گفت:  جمعیتی،  سیاست های  در 
همین راستا، رویکرد ها و اقدامات جدید و موثری را در راستای 
برای  کرد:  تصریح  وی  دهیم.  انجام  نظام  سیاست های کالن 
پیشگیری از منفی شدن رشد جمعیت، میزان باروری کلی باید 
حداقل ۲.۱ فرزند )سطح جانشینی( باشد و بر اساس سرشماری 
شناسان  اما جمعیت  رسیده،  به ۱.۸  این شاخص  سال ۹۰، 
اعتقاد دارند که میزان باروری کلی در پنج سال گذشته، از روند 

افزایشی برخوردار بوده است. 
جمعیتی  سیاست های  بند های  از  تعدادی  گفت:  مطلق 
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری به صورت مستقیم به وزارت 
بهداشت مربوط است و برای اجرایی کردن این سیاست ها، 
اقدامات گسترده ای انجام شده است. مدیر کل دفتر سالمت 
خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت از افزایش میانگین 

افزایش  اخیر،  در سال های  ازدواج  تعداد  کاهش  ازدواج،  سن 
فاصله بین ازدواج و تولد فرزند اول و فرزندان بعدی، روند رو 
به افزایش طالق، ناباروری، تمایل به تک فرزندی و آسیب های 
اجتماعی از جمله اعتیاد، طالق، سقط به عنوان عوامل موثر بر 
نرخ باروری کلی در کشور یاد کرد. وی یادآور شد: بیش از ۱۳ 
میلیون نفر از دختران و پسران در کشور در آستانه ازدواج قرار 
دارند و ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه ایرانی از نظر سنتی، 
دینی و ملی یک ارزش شناخته می شود از سوی دیگر نیز جوانان 
در آستانه ازدواج در کشور تمایل به داشتن ۲ تا ۳ فرزند دارند و 
دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و بهره مندی آنان 
از این خدمات و البته حفاظت مالی آن ها در طرح تحول سالمت 
نیز فراهم شده است. مطلق در بخش دیگری از سخنان خود 
اظهار داشت: به منظور توانمندسازی مدیران و کارکنان بخش 
بهداشت تا کنون ۱۶ همایش در ۱۰ قطب کشور برای توجیه 
مدیران و کارشناسان سالمت خانواده کشور و آموزش بهورزی 
برای گسترش فرهنگ سازی ارتقای نرخ باروری کلی و تعمیم 
آموزش ها تا محیطی ترین سطوح و همچنین ۶۱ سینار و کارگاه 
آموزشی در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور برگزار 

شده است. مدیر کل دفتر سالمت خانواده، جمعیت و مدارس 
وزارت بهداشت اضافه کرد: فرهنگ سازی سیاست های کلی 
جمعیت مبتنی بر سالمت و توجیه بیش از ۱۲ هزار نفر از 
مدیران استانی و شهرستانی دانشگاه های علوم پزشکی و سایر 
انجام  راستای سیاست های جمعیتی  در  استانی  دستگاه های 
شده است. وی با بیان اینکه بررسی ها نشان داد که میانگین 
فاصله تولد اولین فرزند و شروع زندگی مشترک به ۳.۵ سال 
و میانگین فاصله زمانی بین فرزند اول و دوم به بیش از ۵.۱ 
سال افزایش یافته بود، گفت: تالش هایی در جهت متناسب 
سازی متوسط فاصله زمانی تولد بین فرزندان انجام شد چراکه 
این امر، ضمن ایجاد مخاطراتی در سالمت و کودک که ناشی 
از افزایش سن مادر است، بر سالمت جسمی و روانی خانواده 

نیز اثر می گذارد. 
جراحی  اعمال  بر  نظارت  کمیته  کرد:  خاطرنشان  مطلق 
پیشگیری از بارداری تشکیل شد و فقط با تایید این کمیته و 
چندین پزشک معتمد، برای افرادی که مبتال به بیماری هایی 
باشند که با سالمت مادر و کودک مغایرت داشته باشد، این 
اعمال جراحی انجام خواهد شد و با تشکیل این کمیته در کشور 

شاهد کاهش حدود ۸۵ درصدی تعداد موارد این اعمال جراحی 
بودیم. وی بیان داشت: در طرح تحول سالمت برای افزایش 
اعمال  متقاضی  که  افرادی  هزینه های  کاهش  و  فرزندآوری 
جراحی برگشت باروری باشند، این اعمال جراحی تخت پوشش 
بیمه قرار گرفت. مدیر کل دفتر سالمت خانواده، جمعیت و 
آموزش های  ابالغ  راستای  در  افزود:  بهداشت  وزارت  مدارس 
فرزندآوری مبتنی بر سالمت خانواده در برنامه های آموزشی، 
و  بالندگی  پویایی  نمایشگاه های  برگزاری  همچون  اقداماتی 
فیلم های  و  کشور  شهرستان های  سطح  در  جمعیت  جوانی 
کوتاهی برای فرهنگ سازی ارتقای نرخ باروری کلی تهیه و 
در رسانه ملی پخش شد.  مطلق در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به وجود حدود ۳ میلیون زوج نابارور در کشور، 
گفت: این زوجین به دلیل مشکالت ناباروری و بر خالف تمایل 
خود از داشتن فرزند محروم هستند و در طرح تحول سالمت 
برای این افراد، کلینیک های تخصصی سالمت جنسی راه اندازی 
شد و عالوه بر تامین هزینه های آن ها توسط وزارت بهداشت، 
بسته های آموزشی متعددی برای آشنایی گروه هدف در زمینه 

راه های پیشگیری از ناباروری تهیه و تدوین شد.

»ابتکار« از 500 سال قدمت قهوه خوری در میان ایرانیان گزارش می دهد

قهوه، سواربر موج سوم

سال ها پیش چوپانی در کشور اتیوپی به صورت اتفاقی خاصیت 
خوراکی بودن قهوه را کشف کرد. بی شک این چوپان حتی 
در خواب هم نمی توانست تصور کند که یکی از محبوب ترین 
نوشیدنی های امروز جهان را کشف کرده است. قهوه بعد از نفت 
و گاز مهمترین کاالی تجاری جهان است. طبق اطالعاتی که در 
سال 94 جمع آوری شد سرانه مصرف قهوه یک ایرانی بین 80 تا 
100 گرم است که با توجه به نزدیک تر بودن چای دمی به ذائقه 
مردم، این آمار دور از انتظار نیست اما امروزه شاهد بیشتر شدن 

عالقه مندی ایرانی ها به قهوه هستیم.
تاریخچه مصرف  قهوه در ایران

 پیش از اینکه چای در کشور ما شناخته شود، مردم با مصرف 
قهوه آشنا بودند. شاید اگر قابلیت کشت وسیع قهوه را داشتیم یا 
کشور های تولید کننده قهوه در جاده های تجاری و در همسایگی 

ایران بودند، قهوه جایگزین چای در جامعه ما می شد.
در پی ظهور دین مبین اسالم و ممنوعیت نوشیدنی های الکلی، 
کشور های مسلمان جای خالی نوشیدنی های الکلی را با قهوه 
پر کردند. محبوبیت مصرف قهوه باعث به وجود آمدن قهوه خانه 
ها در کشور های اسالمی شد. قهوه خانه ها جدا از محلی برای 
صرف قهوه تبدیل به نهاد های اجتماعی و فرهنگی برای مردان 
شده بودند. ایرانی هایی که به کشورهای همسایه سفر می کردند 
با طعم ثهوه آشنا شده بودند تا اینکه در زمان حکومت صفویه، 
نوشیدن قهوه و باز شدن قهوه خانه ها رواج پیدا کرد. در ابتدا 
نوشیدن قهوه مخصوص اشراف و مصرف آن فقط در دربار مرسوم 
بود. تا اینکه با فراگیر تر شدن قهوه نوشی میان برخی از اقشار 
 جامعه، روشنفکران و نخبگان این نوشیدنی عمومیت پیدا کرد. 
قهوه خانه ها در ایران کار خود را به عنوان محل تجمع ادبا و شعرا 
شروع کردند اما به مرور زمان کاربری خود را به استراحتگاه ها 
تغییر دادند. با آمدن چای به ایران و کشت وسیع آن در مزارع 
شمال کشور، مصرف چای در قهوه خانه ها جای قهوه را گرفت. 
نشان  زیادی  عالقه  ها  کافه  در  قهوه  مصرف  به  مردم  امروزه 
می دهند. همین امر موجب افزایش قارچ گونه کافه ها و رقابت 

باالی آن ها برای ارائه بهترین کیفیت قهوه شده است.
امواج قهوه

صنعت قهوه به ۳ موج تقسیم می شود. در زمانی که مصرف 
قهوه فقط توسط قشر خاصی صورت می گرفت، موج اول با کشت 
انبوه در مزارع شروع شد. در طی این موج، قهوه در دسترس تمام 

اقشار جامعه قرار گرفت؛ به طوری که به راحتی آن را می توانستند 
مصرف کنند. به دلیل طعم نه چندان خوب قهوه موج اول، موج 
جدیدی به وجود آمد. در موج دوم کافی شاپ های زنجیره ای با 
هدف سرو قهوه با کیفیت باالتر و طعم بهتر آغاز به کار کردند. در 
این موج بود که مردم شروع به یادگیری در مورد قهوه کردند و 
نوشیدن قهوه تبدیل به کاری روزانه شد. در این بازه برای اولین بار 
راه انداختن یک کافه به عنوان یک کسب و کار سودآور و جدی 

طلقی می شد.
رسوخ قهوه موج سوم در صنعت

حکایت موج سوم قهوه اما متفاوت است. در این موج به قهوه 
مانند یک اثر هنری نگاه می شود. به همین منظور با هراتیان 

سردبیر سایت تخصصی icoff.ee گفت و گویی انجام داده ایم.
صفا هراتیان در ابتدا به تشریح موج سوم قهوه می پردازد و به 
»ابتکار« می گوید: »موج سوم قهوه چیز عجیب غریبی نیست. 
یک جریان تازه است که چند سالی می شود در تمام کشورهای 
مصرف کننده باب شده و حتی نشانه های آن را در ایران نیز 
تجارت،  کشاورزی،  حوزه های  در  قهوه  سوم  موج  می بینیم. 
بحث های آموزشی، معماری داخلی کافه ها، شیوه های درست 
کردن قهوه و برشته کاری قهوه آن بسط داده می شود. این موج 

در عین تاکید بر نوشیدنی های برپایه  اسپرسو، بازگشتی به قهوه 
دمی دارد و طعم های جدیدی از قهوه را دنبال می کند. موج سوم 
به عنوان یک جریان جدید توانسته به صنعت نیز رسوخ کند 
به طوری که کارخانه های بزرگ سازنده دستگاه های اسپرسوساز 
مجبور شدند قهوه  دمی را هم به قابلیت های دستگاه های خود 

اضافه کنند.«
وی در ادامه از بازتاب این موج از قهوه در ایران می گوید: » موج 
سوم در ابتدا از آمریکای شمالی و سپس در اروپا و باقی کشورهایی 
که فرهنگ قهوه نوشی دارند، خود را به عنوان یک جریان جدید 
تحمیل کرد. ایران نیز که دارای تاریخ ۵۰۰ ساله قهوه نوشی 
است از این قائده مستثنا نیست و نشانه های موج سوم قابل رویت 
است. نشانه هایی مانند تاسیس کارگاه های برشته کاری، تغییر 
معماری کافه ها، ورود ادوات جدید و دستگاه های اسپرسوساز همه 
حاکی از این هستند که ما هم جدا از این جریان نیستیم اما 
هنوز در زمینه هایی مانند تجارت مستقیم یا تجارت عادالنه و 
گواهینامه های بین المللی به علت پر هزینه بودن برای فروشنده و 

وارد کننده قهوه، عقب تر هستیم.«
از قرار اول تا حضور خانواده

هراتیان در پاسخ به سوال دالیل افزایش کافه ها و قهوه خوری 

ایرانیان، به تغییر کاربری کافه ها اشاره کرد و گفت: »در طی چند 
سال اخیر در کشورمان یک سری گشایش فرهنگی و اجتماعی 
شاهد بودیم که ما حصل آن رونق گرفتن کافه ها است. الگوی کافه 
نشینی قدیم ایرانی، الگوی ساده قرارهای عاشقانه یا مکان دنج و 
تاریک است. برای همین طیف سنی قشر کافه نشین بین بازده ۱4 
تا ۳۰ سال بود که کافه رفتن جزو تنها تفریحات این افراد بود اما 
امروزه با عوض شدن محیط و ریختن قبح کافه، ما شاهد حضور 

خانواده ها و قرار های کاری نیز هستیم.«
این پژوهشگر قهوه در ادامه می افزاید: »قهوه خوری در ایران 
به دالیل مختلف  پیشنه ۵۰۰ ساله دارد. شاید چندین سده 
فرهنگی و اجتماعی وقفه هایی در این میان ایجاد شده باشد اما 
نمی توان گفت که ما از این نوشیدنی فاصله گرفتیم. موج بندی 
قهوه برآمده از غرب است و اگر بخواهیم نسخه خودمان را داشته 
باشیم، شاید در موج چهارم یا پنجم باشیم زیرا ما حدود یک نسل 

زودتر نوشیدن قهوه را آغاز کردیم.«
»باریستا«، حلقه آخر زنجیره قهوه

دبیر کارگروه قهوه پژوهی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از 
اهمیت باالی باریستا در موج جدید قهوه می گوید: »صنعت غذایی 
این روز ها جدی تر گرفته می شود و از تاثیرات آن می توان به تغییر 
معماری مجموعه های غذایی به گونه ای که بار یا آشپزخانه در 
معرض دید همگان باشد اشاره کرد. این ارتباط چشمی منجر 
به اعتماد و اطمینان مشتری می شود و از طرفی دیگر، صاحبان 
کسب و کار را مجبور به استخدام نیرو های آموزش دیده می کند. 
باریستا آخرین حلقه از زنجیره قهوه است. کسی که تمام تالش 
خود را باید بکند تا زحمات زیادی که برای دانه قهوه کشیده شده، 
بی حاصل نماند. در گذشته به اشتباه واژه جنسیت زده کافی من 
به کسی گفته می شد که در کنار نوشیدنی های دیگر چند قهوه 
ساده هم درست می کرد اما امروزه با تغییر الگوی تکراری ۱۰۰ 
ساله نوشیدن قهوه و کسب دانش های تخصصی، ما شاهد مردان 
و زنان باریستای خوبی هستیم. اهمیت باالی این شغل تا جایی 
 ا ست که حتی ما باریستا هایی داریم که برای کسب علم بیشتر و 
دوره های آموزشی به خارج کشور رفتند یا چند ۱۰ میلیون هزینه 

کرده اند.« 
  هراتیان در پایان با اشاره به اینکه موج سوم قهوه در ایران 
نیازمند زمان است، افزود: »سخت است که االن در مورد موج 
سوم در ایران نظر بدهیم و این کار نیازمند تحقیق میدانی است 
اما طبق تجربه شخصی می توانم بگویم که موج سوم یک برداشت 
جدید و یک قرائت نو از قهوه است که پتانسیل های زیادی که 
درون قهوه وجود دارد را نشان می دهد. طعم تلخ قهوه قدمتی 
۵۰۰ ساله در ایران دارد اما تلخی تنها طعم قهوه نیست و می توان 

طعم های دیگر را هم از آن بیرون کشید.«

افزایش غیرمعقول شهریه نخواهیم داشت
رئیس هیات موسس و هیات امنا دانشگاه آزاد 
اسالمی گفت: دانشجویان اطمینان داشته باشند 
نخواهد  وجود  شهریه  در  غیرمعقول  افزایش 

داشت.
به گزارش ایلنا، علی اکبر والیتی، رئیس هیات امنا 
خبرنگاران  جمع  در  آزاد  دانشگاه  موسس  هیات  و 
گفت: علوم پزشکی یکی از مهم ترین رشته هاست و 
استقبال از آن زیاد است. او ادامه داد: در این سال ها 

به واسطه رشد کمی دانشگاه های علوم پزشکی به استانداردها نزدیک شدیم، اما با 
استانداردهای جهانی فاصله داریم. رشته های علوم پزشکی جزو مشکل ترین رشته ها 
در تاسیس برای مسئوالن است، هم در علوم پایه و هم در تاسیس بیمارستان های 
علوم پزشکی. والیتی با اشاره به تاسیس بیمارستان فرهیختگان در دانشگاه آزاد گفت: 
مشابه این بیمارستان در شهرستان ها نیز وجود دارد به طور مثال بیمارستان کازرون 
طی تفاهم نامه ای قرار است با مشارکت دانشگاه آزاد اداره شود. بنابراین توسعه کمی و 
ارتقای کیفی دانشگاه های پزشکی احتیاج به زحمت  هزینه های بیشتری دارد. رئیس 
هیات امنای درباره افزایش شهریه دانشگاه آزاد و عدم تناسب آن با امکانات این دانشگاه 
گفت: شهریه دانشگاه آزاد فقط ۱۰ درصد افزایش داشته که متناسب با هزینه هاست. 
دانشجویان اطمینان داشته باشند افزایش غیرمعقول در شهریه وجود نخواهد داشت. 
دانشگاه آزاد هزینه امکانات بالینی و پزشکی را از شهریه تامین نمی کند . او افزود: باید از 
طرق دیگر کمبود هزینه حوزه پزشکی را تامین کرد که بیمارستان فرهیختگان نمونه 
آن است. تاسیس هر تخت بیمارستان حدود ۲میلیارد تومان هزینه دارد که تامین 
آن از شهریه غیرممکن است. بنابراین با همکاری وزارت خانه از عهده هزینه های حوزه 
پزشکی برخواهیم آمد. رئیس هیات موسس درباره انتصابات جدید در دانشگاه آزاد 
گفت: بنای من و دکتر رهبر بر این است که تا حد امکان از مدیران و استادان دانشگاه 
آزاد استفاده کنیم. او افزود: باید از طرق دیگر کمبود هزینه حوزه پزشکی را تامین 
کرد که بیمارستان فرهیختگان نمونه آن است. تاسیس هر تخت بیمارستان حدود 
۲میلیارد تومان هزینه دارد که تامین آن از شهریه غیرممکن است. بنابراین با همکاری 
وزارتخانه از عهده هزینه های حوزه پزشکی برخواهیم آمد. رئیس هیات موسس درباره 
انتصابات جدید در دانشگاه آزاد گفت: بنای من و دکتر رهبر بر این است که تا حد 
امکان از مدیران و استادان دانشگاه آزاد استفاده کنیم. والیتی با اشاره به تغییر نام واحد 
نجف آباد به شهید حججی گفت:  نام این شهید زینت بخش دانشگاه شد. این افتخار 
ملی و اعتقادی ماست. حضور او در جبهه و شهادتش به دست داعش که وابسته به 
فرقه وهابیت است باعث تاسف ملی شد و نشان داد مردم ما برای حفظ امنیت کشور 
و دفاع از حقانیت اسالم در راه امام حسین )ع( گام بردارند. او درباره عدم حضور سید 
حسن خمینی در جلسات هیات امنای دانشگاه آزاد گفت: ایشان همچنان عضو هیات 
امنا هستند و هر زمانی که بخواهند می توانند در جلسات شرکت کنند. با تصمیم 

شخصی و به علت اشتغاالتی که دارند در جلسات شرکت نمی کنند.

فتح قله سبالن توسط 300 دانش آموزان کشور
دانش آموزان پسر انجمن اسالمی، با یاد شهید 
مدافع حرم »محسن حججی« موفق به فتح قله 

سبالن، سومین ارتفاع بلند ایران شدند.
به گزارش »ابتکار« به نقل از روابط عمومی و امور 
بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان ، اعضای اتحادیه انجمن اسالمی دانش 
سبالن  متری   4۸۱۱ قله  فتح  به  موفق  آموزان  
آموز  دانش  اجتماع ۳۰۰  با  سبالن  قله  فتح  شدند. 

و مسئولین  آموزان  دانش  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  ودبیرکل  منتخب کشور 
عضو  آموزان  دانش  گرفت.  صورت  ها  استان  اتحادیه  کادر  و  مربیان  ها،  استان 
انجمن های اسالمی ،کوهنوردی و صعود به قله سبالن را از روزدوشنبه ۲۳مرداد 
آغاز و در ظهرروز سه شنبه ۲4 مرداد توانستند قله 4۸۱۱سبالن را فتح کنند و 
 صعود کنندگان تجارب مختلفی را در این اردو کسب کردند . دانش آموزان عضو 
انجمن های اسالمی در فتح دسته جمعی قله سبالن و در طول مسیر به کارگاه 
های  مختلف فرهنگی و محتوایی در قالب گروه بندی و کار تشکیالتی و جهادی 
در بستر طبیعت سبالن ، طبیعت گردی، استفاده از آبگرم شابیل، حضور در بستر 
رودخانه تشکیل جلسات مباحثه گروهی با موضوعات فرهنگی و برگزاری برنامه های 
ورزشی و فرهنگی متنوع پرداختند وپیش از این صعود جلسه صحن علنی و نشست 
فارغ التحصیالن ویژه برادران برگزار شد. اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان  
باردیگر با همکاری اتحادیه استان اردبیل موفق به فتح سومین ارتفاع بلند ایران شدند 
و امسال دومین سال پیاپی است که دانش آموزان توانستند این  قله رفیع و مرتفع را 
فتح کنند. الزم به ذکر است قله سبالن سومین قله بلند ایران و یک کوه آتشفشانی 
غیر فعال است که در قله آن دریاچه ای زیبا به چشم می خورد و تمام قلل آن در ایام 

سال پوشیده از یخ و برف های دائمی است.

بیانیه بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در 
آستانه روز ورود آزادگان

ارزش های دفاع مقدس  آثار و نشر  بنیاد حفظ 
در بیانیه ای با گرامیداشت 26 مردادماه؛ سالروز 
اسالمی  میهن  به  مقدس  دفاع  آزادگان  ورود 
یادآور رسالت و مسئولیت های خطیر ملت  را 
ایران در قبال حماسه مقاومت، ایثار و ایستادگی 
جنگ  در  صدام  بعثی  رژیم  دربند  رزمندگان 

تحمیلی هشت ساله دانست.
به گزارش »ابتکار« به نقل از معاونت روابط عمومی و 

تبلیغات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در ابتدای این بیانیه آمده است: یکی از 
حقایق الهام بخش و درس آموز ملت ها در عرصه جنگ های تاریخی مقاومت و ایستادگی 
رزمندگان اسیر شده در بند دشمن است که به تناسب نحوه پایداری و تحمل سختی ها و 
مرارت های دوران اسارت و تاثیری که در روند موفقیت ها و پیروزی های کشورشان داشته 
اند، نزد جامعه خود از جایگاه و ارزش درخور وشایسته ای برخوردار هستند. این بیانیه می 
افزاید:  روایت مقاومت رزمندگان اسالم و فرزندان آزاده ملت ایران در جنگ تحمیلی هشت 
ساله در مقابل جنایت ها و وحشی گری های رژیم بعثی عراق یادآور میزان پای بندی باور 
توصیف ناپذیر آنان به اهداف و آرمان های دینی، انقالبی و ملی است به گونه ای که در این 
عرصه، متحمل شکنجه و اذیت و آزارهای فراوان گردیدند؛ اما برابر دشمن لحظه و ذره ای از 
خود سستی و ضعف نشان ندادند. در ادامه این بیانیه آزادگان نماد مقاومت و ایثارگری ملت 
ایران و سفیران استقامت و ایستادگی آنان برابر جبهه دشمن و الگوهای تاریخ ساز کشور 
برای امروز و فردای این سرزمین توصیف و تصریح شده است: آزادگان سرافراز و مقاوم پس 
از پایان جنگ تحمیلی و بازگشت به آغوش ملت و میهن، دفاع مقدس خود را در عرصه 
هایی جدید و متنوع تداوم بخشیدند و با نقش آفرینی های سترگ در روند پیشرفت و 
تعالی کشور به ویژه در صحنه های مدیریتی و حوزه های دانش بنیان، افتخارات ماندگاری 
را برای نظام اسالمی و فرزندان و وابستگان خود رقم زدند که آثار و پیامدهای آن در هر 

بخشی می تواند منشأ انگیزه سترگ و  پیش روندگی برای نسل جوان امروز قرار گیرد.
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خون و فرآورده های خونی مردم عسلویه سالم است
خون  که  کرد  تاکید  خون  انتقال  سازمان  رئیس 
شهر  و  بوشهر  استان  مردم  خونی  فرآورده های  و 

عسلویه هیچ مشکلی ندارد.
به گزارش ایلنا، در مراکز درمانی و بیمارستان ها هنگام 
اخذ  برائت نامه ای  بیمار  همراهان  یا  بیمار  از  تزریق خون 
می دهد.  قرار  آنها  اختیار  در  بیمارستان  که  می شود 
براساس این برائت نامه بیمارستان هیچ گونه مسئولیتی در 
قبال عوارض ناشی از تزریق خون ندارد و در صورت بروز 
مشکل بیمار حق هیچ گونه شکایتی را ندارد. این موضوع 
در گذشته برای بیماران تاالسمی نیز مطرح شده بود که با 
واکنش شدید انجمن بیماران تاالسمی مواجه شده و رییس 
انجمن تاالسمی نیز با بیان اینکه ما به وزارت بهداشت اعالم 
کردیم که نباید از بیمار امضا گرفته شود به ایلنا گفته بود: 
»مسئوالن حوزه درمان وزارت بهداشت به ما قول دادند تا 
متن این برائت نامه ها تغییر کند.« علی اکبر پورفتح اله رییس 
سازمان انتقال خون در گفت وگو با ایلنا درباره این برائت نامه ها 
اظهار کرد: این رضایت نامه برای اطالع رسانی و آگاهی دادن 

به بیمار است طبق قوانین و مقررات بین المللی باید بیمار از هر مداخله ای که قرار است انجام شود مطلع شود و هیچ جای دنیا تزریق 
خون انجام نمی شود مگر بیمار از فرآیند درمان آگاه شود. او با بیان اینکه این پدیده در تمام دنیا رخ می دهد، ادامه داد: این آگاهی 
جزئی از حقوق شهروندی بیمار است و باید بداند روند درمانش به چه صورت است. این فرم نیز فقط برای آگاهی به بیمار در اختیار او 
قرار داده می شود.  رئیس سازمان انتقال خون در پاسخ به این سوال که این فرم برای سلب مسئولیت از مراکز درمانی است نه صرفا 
اطالع رسانی، آیا این فرم را تایید می کنید،  گفت: فرمی که هنگام تزریق خون در اختیار بیمار قرار داده می شود فرم رضایت آگاهانه 
است و در جریان مواردی که بیمارستان به این فرم ها اضافه کرده نیستم و آن را تکذیب می کنم. پورفتح اله درباره انتشار خبری مبنی 
بر اینکه خون و فرآورده های خونی مردم جنوب استان بوشهر و شهر عسلویه دارای مشکل است، گفت: این خبر شایعه ای بیش نیست 
که هر چند وقت یک بار مطرح می شود. او ادامه داد: خون و فرآورده های خونی مردم استان بوشهر و شهر عسلویه هیچ مشکلی ندارد 

و آنها می توانند بدون هیچ مشکلی خون خود را اهدا کنند.

تغییر اسامی برخی معابر و میادین موجب سردرگمی شهروندان شده است
محمد ساالری گفت: در اولین جلسه شورای پنجم 
تغییر نام فلکه های منطقه تهرانپارس را ملغی خواهیم 

کرد.
به گزارش مهر، محمد ساالری در سیصدو شصت و نهمین 
جلسه شورای شهر در انتقاد به تغییر نام میدان اطالعات و 
خیابان شورا واقع در منطقه ۱۳ شهرداری تهران بیان کرد: 
فلکه اطالعات و خیابان شورا هویت آن محله هستند که 
 سال هاست مردم شهر این ها را به همین اسامی فعلی 
می شناسند و من نمی دانم تغییر نام آن ها چه ضرورتی دارد 
در حالی که حتی تا سال ها بعد نیز این میدان و خیابان به 
همین نام خوانده می شوند و من به شدت مخالف  تغییر نام 
میدان اطالعات و خیابان شورا در منطقه تهران نو منطقه ۱۳ 
هستم. وی همچنین در ادامه و در اعتراض به اقدام خودسرانه 
کمیته نامگذاری شورا در تغییر نام فلکه های اول تا چهارم 
تهرانپارس اظهار داشت: در جلسه ای که موضوع تغییر نام 
این میادین مطرح شد بعد از بحث و تبادل نظر و مخالفت 
بنده و تعدادی از اعضاء مقرر شد این تغییر نام ها مسکوت 

بماند و رییس شورا نیز آن را تایید کرد اما به صورت ناگهانی ما متوجه شدیم که این تغییر اسامی ابالغ شده است، من نیز طی یک 
نامه مکتوب به رییس شورا نوشتم تا مغایرت این ابالغ با آنچه در صحن مطرح شد احصاء شده و اجرای مصوبه متوقف گردد که 
متاسفانه به آن توجهی نشد. ساالری افزود: اکنون تمام شهروندان منطقه تهرانپارس به تغییر نام این میادین معترضند و ما در اولین 
نامگذاری شورای پنجم این تغییرات را ملغی خواهیم کرد. این عضو شورای شهر تهران با اشاره به فلسفه وجودی کمیته نامگذاری 
گفت: اصال به چه دلیل باید اسامی برخی میادین و معابر که طی سال ها جا افتاده است را تغییر دهیم، مگر هدف نامگذاری معابر 
و میادین کمک به مردم برای مسیر یابی سهل تر نیست و به عنوان هویت محالت و مناطق محسوب می شوند. پس چرا با تغییر 
مستمر اسامی، آن ها را دچار سردرگمی می کنید؟ وی در پایان بر لزوم گرامیداشت نام شهدای گرانقدر با ثبت اسامی آنان بر معابر 
و میادین تاکید کرد و گفت: کمیته نامگذاری باید بجای تغییرات مستمر اسامی خیابان ها و میادین، تعیین نام برای معابر و خیابان 

های بی نام و یا تغییر نام معابر دارای اسامی بی هویت را در اولویت کار خود قرار دهد.

  یک پژوهشگر قهوه : »باریستا« آخرین حلقه از زنجیره قهوه است


