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بورل:

 اکنون باید برای احیای برجام تصمیماتی گرفته شود
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تکرار موضع اخیرش درباره احیای برجام 

تاکید کرد که اکنون زمان تصمیم گیری است.
به گزارش ایس��نا، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی پیامی در حساب 
کارب��ری خود در توئیتر خواس��تار اس��تفاده از فرصت کنونی برای حف��ظ برنامه جامع اقدام 

مشترک )برجام( شد.
وی نوشت: اکنون باید تصمیماتی گرفته شود تا از این فرصت منحصر به فرد برای موفقیت 

و آزاد کردن پتانسیل بزرگ اجرای کامل این توافق استفاده شود.
بورل هفته گذش��ته نیز در یک یادداشت در روزنامه فایننشال تایمز توافق هسته ای ۲۰۱۵ 
را یک دس��تاورد دیپلماتیک برجسته توصیف و تاکید کرد: اگر می خواهیم توافق هسته ای را 

حفظ کنیم، اکنون زمان تصمیم گیری است.
وی افزود: هم اکنون باید برای غنیمت بردن از این فرصت بی مانند جهت رسیدن به موفقیت 
تصمیماتی اتخاذ کنیم و پتانس��یل بزرگ اجرای کامل این توافق نش��ان داده شود. من هیچ 

جایگزین موثر یا جامع در دسترسی نمی بینم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین نوشت: هر روزی که توافقی در وین حاصل 
نشود، رسیدن به منافع اقتصادی ملموس برای مردم ایران از طریق رفع تحریم های آمریکا و 
همچنین منافع عدم اشاعه هسته ای برای جهان را به عقب می اندازد. به پایان رساندن توافق 
در این زمان مزایای اقتصادی و مالی چش��م گیری به همراه خواهد داشت و همچنین امنیت 

منطقه ای و جهانی را تقویت خواهد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

فرانسه دنبال احیای جایگاه اروپا در مذاکرات است
عضو کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت خارجی مجلس ش�ورای اسالمی با بیان 
اینکه فرانس�ه در تالش اس�ت نقش و جایگاه اروپا را در مذاکرات احیا کند، گفت: 
احیای روابط با کش�ورهای حاش�یه مدیترانه ،خاورمیانه و خلیج فارس، بخش�ی از 

سیاست فرانسوی ها است.
جلی��ل رحیمی جه��ان آبادی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد اعالم آمادگی 
فرانس��ه برای میانجی گری مذاکرات هس��ته ای ایران گفت: فرانس��ه درصدد اس��ت تا روند 

مذاکرات هسته ای احیا شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به گفت و گوی تلفنی امانوئل 
مکرون رییس جمهور فرانسه با آیت اهلل رییسی تصریح کرد:  فرانسه موضع دوگانه ای را  در 
مذاکرات هسته ای بازی می کند از طرفی دوست ندارد که نقش آمریکایی ها در این مذاکرات 
معادل همه اروپا باشد  و در تالش است نقش و جایگاه اروپا را در این مذاکرات احیا کند این 

سیاست کلی فرانسویان است.
نماینده مردم تربت جام بیان با بیان اینکه فرانس��ه سیاست جدیدی را در منطقه در پیش 
گرفته اس��ت گفت:  آنها در تالش��ند تا خالء وجود آمریکا در خاورمیانه و ش��مال آفریقا را به 
نحوی پر کنند و احیای روابط با کشورهای حاشیه مدیترانه ،خاورمیانه و خلیج فارس، بخشی 

از سیاست فرانسوی ها است.
رحیمی جهان آبادی با بیان اینکه فرانس��ه عالقمند اس��ت در این مذاکرات نقش خود را پر 
رنگ تر از بقیه کش��ورهای اروپایی ایفا کند، اظهار داش��ت: تالش های از سوی دولت فرانسه 
ب��رای تقویت همکاری ه��ا صورت گرفته و گفت و گوی مفصلی بی��ن رییس جمهور ایران و 
فرانس��ه انجام ش��ده  است دیدگاه ایران به این کشور منتقل شده و آنها هم دیدگاه آمریکایی 

ها را منتقل کردند.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس تصریح کرد: االن که سیاس��ت و 
مصلحت کشور در این است که با آمریکایی ها به صورت مستقیم گفت و گو نکنیم  فرانسویان 

می توانند این نقش را برای انتقال پیام ایفا کنند و میانجی گری کنند.
رحیم��ی جهان آب��ادی تاکید کرد: چون ایران خواهان حل مس��اله مذاکرات اس��ت از هر 

کشوری که بخواهد در این زمینه میانجی گری کند استقبال می کنیم.
نماینده مردم تربت جام گفت: با وجود تحریم های اعمال شده از سوی غرب ایران در موضع 
ضعف نیس��ت ،البته در اینکه به زیر س��اخت ها و اقتصاد آس��یب های وارد شده است شکی 
نیس��ت، اما طرف غربی هم خود را فریب می دهد و از زمانی که برجام را امضا کرد و بعد از 
برجام خارج ش��د دستاوردی نداشته اس��ت آیا وضعیت افزایش سانتریفیوژ ایران کاهش پیدا 
کرده؟ و یا غنی س��ازی کمتر ش��ده؟  برعکس نفوذ ایران در خاورمیانه بیشتر شده  و قدرت 
پهپادی ایران هم ارتقا پیدا کرده است جایگاه ایران و آمریکا در خاورمیانه قابل مقایسه نیست. 
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس یادآور شد: زمانی که برجام با ایران 
امضا ش��دآمریکایی ها در افغانستان و عراق حضور داشتند اما اکنون از منطقه خارج شده اند 

این نشان می دهد غرب  در موضع ضعف قرار گرفته است.

رئیس جمه�ور گف�ت: دولت مصمم ب�ه امر به 
مع�روف و نه�ی از منک�رات بویژه در مس�ائل 
اقتص�ادی و اجتماع�ی اس�ت و در ای�ن زمینه 

وظیفه دولت از همه نهادها بیشتر است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل »سید 
ابراهیم رئیس��ی « در دیدار اعضای س��تاد احیای امر 
به معروف و نه��ی از منکر، به همزمانی برگزاری این 
نشس��ت با آغاز ایام سوگواری محرم اشاره کرد و امام 
حس��ین)ع( را پرچمدار این فریضه مهم دینی خواند 
و گفت: حرکت عظیم حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
و ش��هادت مظلومانه ایشان، گواِه اهمیت باالی امر به 

معروف و نهی از منکر در دین اسالم است.
رئی��س جمهور پرداختن به امر ب��ه معروف و نهی 
از منکر را وظیفه همه آحاد امت اس��المی دانس��ت و 
تصریح کرد: جامعه ای که نسبت به این فریضه بسیار 
مهم دینی حساس نباشد، جامعه زنده ای نیست. برای 
داشتن جامعه تراز انقالب اسالمی نباید امر به معروف 

و نهی از منکر در جامعه سست شود.
آی��ت اهلل رئیس��ی ب��ه وظیف��ه قانون��ی دول��ت و 
دس��تگاه های اجرایی در اجرای قانون امر به معروف 
و نهی از منکر اش��اره کرد و گف��ت: همه دولتمردان 
و دستگاه های در این رابطه مسئولیت دارند و باید با 

دقت و جدیت وظایف خود را انجام دهند.
رئی��س جمه��ور در ادامه توجه ب��ه ظرفیت عظیم 
مردم��ی در کش��ور و س��ازمان های مردم نه��اد را در 
راس��تای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
م��ورد تأکید قرار داد و تصریح ک��رد: هر جا به مردم 
میدان داده ش��د، موفقیت حاصل ش��ده است. اساساً 
هنر امام خمینی)ره( و رهبری آوردن مردم به میدان 

بود بنابراین نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت شود.
رئی��س جمه��ور در ادامه ب��ر ل��زوم بی توجهی به 
فضاسازی های باطل در مس��یر امر به معروف و نهی 
از منکر تاکید کرد و افزود: متأس��فانه گاهی مشاهده 
می شود برخی افراد تحت تأثیر جوسازی ها، از وظایف 
قطعی و قانونی خود س��ر باز می زنن��د که این امری 
خطرناک است چرا که دشمن از همین اهرم استفاده 
ک��رده و برای عقیم ماندن بس��یاری از مس��ائل مهم 
کش��ور، با ایجاد جوس��ازی برخی مدیران را منفعل 
می کند. آیت اهلل رئیس��ی در بخش دیگری از سخنان 
خ��ود بر ضرورت کار تبیینی و تنویر افکار عمومی در 

زمینه معروف ها و منک��رات تأکید کرد و از صاحبان 
نف��وذ کالم خواس��ت تا برای م��ردم تمایز میان حق 

شخصی با حقوق جامعه را به روشنی تبیین کنند.
رئیس جمهور گفت: اگر امنیت اجتماعی، اقتصادی 
و اخالقی در جامعه نباش��د، همه ضرر می کنند، باید 
همه در مسیر تأمین امنیت اقتصادی و اخالقی باشند 

تا جامعه از ناهنجاری ها دور باشد.
آیت اهلل رئیسی تصریح کرد که دولت مصمم به امر 
به معروف و نهی از منکرات بویژه در مسایل اقتصادی 
و اجتماع��ی اس��ت و در این زمین��ه وظیفه دولت از 
همه نهادها بیشتر است و قدردان ستاد احیای امر به 

معروف و نهی از منکر هس��تیم که در راستای اجرای 
این فریضه مهم دینی به دولت کمک می کند.

رئی��س جمه��ور در ابتدای س��خنان خ��ود ضمن 
تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه سیل در نقاط 
مختلف کشور از زحمات و اقدامات امدادی و جهادی 
دس��تگاه های مختلف در کمک رسانی به سیل زدگان 

قدردانی کرد.
پی��ش از س��خنان رئی��س جمهور حجت االس��الم 
والمس��لمین کاظ��م صدیق��ی رئی��س و هاش��می 
گلپایگانی دبیر س��تاد احیای امر به معروف و نهی از 
منکر و همچنین س��ردار احمد وحیدی وزیر کشور،  
محمدمهدی اس��ماعیلی وزیر ارش��اد، سردار حسین 
اش��تری فرمانده کل انتظامی کشور و آیت اهلل کعبی 
عضو مجلس خبرگان رهبری ب��ه عنوان اعضای این 
س��تاد ضم��ن ارایه گزارش��ی از عملک��رد و اقدامات 
مجموعه تحت مدیریت خود در زمینه امر به معروف و 
نهی از منکر به بیان نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادهای 
خود پرداختند. نحوه تعامل دولت با ستاد احیای امر 
به معروف و نهی از منکر، تش��کیل ش��وراهای امر به 
معروف و نهی از منکر در دستگاه های دولتی، اجرای 
قانون حمایت از آم��ران به معروف و ناهیان از منکر، 
مقابله با آس��یب های فضای مجازی و ناهنجاری های 
س��ازمان یافته در حوزه فرهنگ، پرهی��ز از ایجاد دو 
قطب��ی در جامعه در زمینه امر ب��ه معروف و نهی از 
منکر و همچنین نیاز به پیوست فرهنگی برای تمامی 
فعالیت ها در این حوزه و تقویت تش��کل های مردمی 
در احیای این فریضه مهم دینی از مهمترین مس��ائل 
مطرح ش��ده از سوی سخنرانان قبل از رئیس جمهور 

در این جلسه بود.

رئیس مجمع تش�خیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه بالیا و س�وانح طبیعی در همه نقاط جهان 
وجود دارد، در عین حال تاکید کرد: مس�ئوالن 
امر باید در حد وسع و توان خود، پیش بینی های 
الزم را در مورد این بالیا داش�ته باشند تا شاهد 

کاهش آسیب ها باشیم.
به گزارش حوزه اح��زاب ایرنا، آیت اهلل صادق آملی 
الریجان��ی در ابت��دای جلس��ه مجمع با تس��لیت فرا 
رسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین علیه 
السالم، ماه محرم را ماه حزن اهل بیت علیهم السالم 
و ش��یعیان و بلکه اهل اس��الم و همه اهل س��ماوات 
دانست و تصریح کرد: همه شیعیان و آزادگان جهان 
در ای��ن ماه، حزین و غمگینند و بر مصائب اهل بیت 

می گریند.
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام ادامه داد: 
در روایت��ی که در امالی ش��یخ ص��دوق، مناقب ابن 
شهرآشوب، اقبال سیدابن طاووس و آثار سایر بزرگان 
آمده است، حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( در وصف 
ای��ام محرم و حادثه عظیم کربال می فرمایند »إِنَّ یَْوَم 
الُْحَس��ْیِن أَْقَرَح ُجُفونََنا َو أَْس��َبَل ُدُموَعَنا َو أََذلَّ َعِزیَزنَا 
بِ��َأْرِض َکْرٍب َو باََلٍء َو أَْوَرثِْتَن��ا الَْکْرَب َو الَْباَلَء إِلَی یَْوِم 
ااِلنِْقَض��اِء َفَعلَی ِمْثِل الُْحَس��ْیِن َفلَْیْب��ِک الَْباُکوَن َفإِنَّ 

نُوَب الِْعَظاَم«. الُْبَکاَء یَُحطُّ الذُّ

آمل��ی الریجانی افزود: حقیق��ت این حادثه عظیم، 
هم در طول تاریخ الهام بخش انس��ان های آزاده بوده 
و احرار جوامع را به طریق س��عادت رهنمون ساخته 
و ه��م در بواطن عال��م اثرگذار بوده اس��ت؛ چنانکه 
در ف��رازی از زیارت عاش��ورا می خوانی��م »وعظمت 
مصیبتک فی الس��موات« یعنی این حادثه برای همه 
اهالی س��ماوات نیز مصیبتی عظیم بوده است. رئیس 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام ب��ا بیان اینکه باطن 
حادثه کربال برای ما شناختنی نیست اما واجد نوری 
اس��ت که در عوالم مختلف راهنمای همه انسان ها و 
روشنگر آسمان هاس��ت، بر لزوم پاسداشت ماه محرم 
و اقامه عزای حس��ینی به احس��ن وجه تاکید کرد و 
یادآور شد: توس��ل به ساحت اباعبداهلل الحسین )ع(، 

طریق معرفت بزرگان و اولیاءاهلل بوده است. 

معاون سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تصویب 
قانون اقدام راهبردی موجب تولید س�وخت ۶۰ 
درصدی و اراه اندازی سانتریفیوژهای IR۶ شد، 
گفت:دس�تاوردهای س�ازمان انرژی اتمی برگه 
برنده تیم مذاکره کننده است،بیش�ترین ترس 
ط�رف مذاکره کننده غربی، عل�م و دانش بومی 

موجود در کشور است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، پژمان شیرمردی معاون 
س��ازمان انرژی اتمی با حضور در خبرگزاری ایرنا به تبیین 
جایگاه، ابعاد فنی و تخصصی فعالیت های س��ازمان انرژی 
اتمی پرداخت. مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها، در 
این نشست خبری با اشاره به اهمیت ویژه کاربرد پرتوها در 
قانون مصوب س��ال ۱۳۵۳ و در حوزه سالمت، کشاورزی، 
صنعت بیان داشت: در شرایط فعلی موضوع مهم، بررسی، 

ارزیاب��ی ، معرفی و تببین اقدامات صورت گرفته  در حوزه 
انرژی اتمی برای مردم اس��ت، زیرا در مقایسه با سایر ابعاد 
فناوری هسته ای کمتر به حوزه پرتوها در صنعت هسته ای 
پرداخته شده است. شیرمردی با اشاره عزم جدی سازمان 
انرژی اتمی به منظور توسعه حوزه کاربرد پرتوها ، تصریح 
ک��رد: این بخش از صنعت هس��ته ای مصداقی از اقدام در 
حوزه اقتصاد مقاومتی به ش��مار م��ی رود زیرا در صنعت، 
کش��اورزی و سالمت تأثیرگذار اس��ت و باید توجه داشت 
پس از پیروزی انقالب اسالمی به دلیل فقدان نقشه راه بلند 
مدت، ش��اهد انجام فعالیت های خوبی به صورت پراکنده 
بودیم و به دستاوردهای مهمی مانند خودکفایی در تولید و 
نیز صادرات رادیوداروها دست یافتیم، اما همچنان از جایگاه 
مورد انتظار استفاده از پرتوها با توجه به ظرفیت های فراوان 
کش��ور در بخش های دیگر فاصله داریم. معاون س��ازمان 
انرژی اتمی، حوزه کاربرد پرتوها را یکی از عوامل مهم ایجاد 
امنیت غذایی دانس��ت و گفت: در حال حاضر بخش قابل 
توجهی از محصوالت کشاورزی از بین می رود در حالی که 
با بهره گیری از پرتودهی می توان آفات و میکروارگانیسم ها 
را حذف و زمان ماندگاری در انبار یا »انبارمانی« را افزایش 
داد؛ برای مثال طول عمر برخی از محصوالت کشاورزی از 
شش ماه به تقریبا دو سال افزایش می یابد و بدین ترتیب 
محصوالت کشاورزی بر اساس نیاز به بازار ارائه می شود که 

در نتیجه منجر به تنظیم و کنترل بازار خواهد شد.

در جریان تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه انجام شد:

بررسی الزامات رشد اقتصادی ۸ درصدی در مجمع تشخیص
معاون سازمان انرژی اتمی ایران:

دستاوردهای هسته ای برگ برنده وزارت امورخارجه در مذاکرات است

دولت در امر به معروف و نهی از منکرات اقتصادی مصمم است
رئیس جمهور: 

اس�تقبال روزافزون مردم آذربایجان شرقی 
درب�اره اهدای خ�ون موضوع جال�ب توجهی 
است که باید برای تمام ایام سال حفظ گردد به 
طوری که میزان اهدای خون در این استان طی 
امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۲ درصد 

رشد را نشان می دهد.
مردم آذربایجان ش�رقی در س�ال گذش�ته 
حدود ۵۰ ه�زار واحد خون اهدا ک�رده اند که 
۵۲ درصد اهداکنن�دگان خون در این مدت از 
سوی اهدا کنندگان مستمر انجام شده و جای 

تقدیر دارد.
نکته قابل تاسف و تامل، اهدای خون ناچیز از 
سوی زنان است که نسبت به سالهای اخیر تنها 
دو درصد افزایش را نش�ان می دهد و ضروری 
اس�ت در ۹ مرداد ب�ه عن�وان روز ملی اهدای 
خون بار دیگر فرهنگ سازی های جدی در این 

خصوص صورت گیرد!
پزش�کان می گویند هر فردی که خون اهدا 
می کند در واقع جان س�ه نفر را نجات می دهد 
زیرا از خون اهدایی وی س�ه فرآورده پالسما، 
پالکت و گلبول قرمز فشرده استخراج می شود 
و عالوه بر اَجر معنوی و منفعت بدنی، احساس 
مسئولیت اجتماعی او بسیار قابل ستایش بوده 

و پاداش بی نهایتی دارد!
  اهدای خون باعث ترمیم مجدد و بازسازی 

مغز و استخوان می شود
شب اس��ت و بر روی تخت های یک بیمارستان، 
بیماران زیادی خوابیده اند که برای هر لحظه نفس 
کشیدن نیازمند جریان خون گرمی هستند که باید 
همنوعشان اهدا کنند تا جانی دوباره به آنها ببخشد و 

این چرخه نیاز و ایثار همیشگی بماند.
گرچ��ه این نیاز به خ��ون در برخی بیماران مانند 
مبتالیان تاالس��می یک نیاز دائم و مستمر است اما 
بیماران بسیار دیگری مانند افزاد دچار تصادف، برخی 
مادران در آس��تانه زایمان و ن��وزادان نارس مبتال به 

زردی نیز به خون احتیاج پیدا می کنند.
ب��ه م��دد نهض��ت داوطلبان��ه خ��ون و حض��ور 
اهداکنندگانی که هر س��ال چندین بار اقدام به این 
امر نوع دوستانه می کنند نیازهای بیماران بستری به 
طور کامل تأمین می شود و شاید حتی این بیماران 
متوجه نباشند که اگر اهداکنندگان نباشند چه عواقب 
خطرناکی سالمتی آنان را تهدید می کند اما خدا می 
داند و از صبح ف��ردا، اهداکنندگان داوطلب بر روی 
تخت های مراکز خونگیری قرار می گیرند تا از تعداد 

بستری شدگان بیماران بیمارستانی کاسته شود!
یک پزش��ک متخصص خون و آنکولوژی با اشاره 
به تصورات غلط در این خصوص گفت: اهدای خون 

در بی��ن افراد اعم از زن و م��رد منفعت باالیی دارد 
چون باعث ترمیم مجدد و بازسازی مغز و استخوان 

می شود.
هادی موسی خانی افزود: بر خالف تصور عموم به 
ویژه زنان نسبت به اهدای خون، این امر هیچ ضرری 
ندارد و می توان با جلوگی��ری از هدررفت خون فرد 

دهنده به سالمت بیمار گیرنده نیز کمک کرد.
وی اضافه کرد: تنها در شرایطی که فرد دچار کم 
خونی باش��د، رفتارهای پرخطر داش��ته و یا ریسک 
انتقال بیماری های عفونی در او وجود داش��ته باشد 
اهدای خون مجاز نیس��ت وگرن��ه در غیر اینصورت 

خطری فرد اهداکننده خون را تهدید نمی کند.
موسی خانی تاکید کرد: افراد داوطلب اهدای خون 
خود کنترلی بیشتری از خود نشان می دهند و همین 

در سالمت خون آنها اهمیت بسیار باالیی دارد.
  اهدای مستمر خون درباره درمان بیماران 

نیازمند یک امر حیاتی است
بر اساس اعالم سازمان انتقال خون، در استان های 
گیالن، خراس��ان رضوی، قم، لرس��تان، یزد، فارس 
و سیس��تان و بلوچس��تان می��زان ذخای��ر خون در 
جغرافی��ای ذخایر فرآورده ه��ای خونی در وضعیت 
قرمز قرار دارند که از هموطنان ساکن در آن مناطق 
دعوت دعوت ش��ده اس��ت اهدای خون را در برنامه 

روزانه خود قرار دهند.
در اس��تان های اردبیل، زنج��ان، قزوین، مازندران 
و الب��رز وضعیت آبی اس��ت و اس��تان های مرکزی، 
کرمانش��اه، اصفهان، خراسان جنوبی، چهار محال و 
بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و هرمزگان 
نیز در همین دس��ته قرار می گیرند؛ به این معنا که 
خوب است مردم به روال معمول اهدای خون را ادامه 
دهند اما در ۱۳ استان دیگر از جمله آذربایجان شرقی 
وضعیت ذخایر خون مطلوب و در وضعیت سبز می 
باش��د که نشان دهنده اشرافیت مردم آذربایجان در 

کمک به ادامه حیات همنوعان خود دارد.
روزانه بی��ش از ۴۰۰ واحد خون��ی در آذربایجان 
شرقی اهدا می ش��ود که به گفته مسئوالن امر، نیاز 
استان را تا حدودی تامین می نماید اما اهدای خون 
مس��تمر باید از طریق فرهنگ سازی های اجتماعی 
تداوم یابد تا به افزایش قابل توجه نیازمندی بیماران 

منجر گردد.
مسئول اهداکنندگان انتقال خون تبریز نیز با اشاره 
به اینکه بس��یاری از بیم��اری ها نیاز به تزریق خون 
دارند گفت: برخی از موارد جراحی، حوادث رانندگی، 
بیماری های سرطانی، شیمی درمانی و غیره نیازمند 
تزریق فرآورده های خونی نظیر پالکت، اِف.اِف.تی و 
پالسما است که هیچ جایگزینی برای آن پیدا نشده 
و کماکان اهدای مس��تمر خون درب��اره درمان این 

بیماران یک امر حیاتی است!
فران��ک ش��وکتی با ذک��ر این نکته ک��ه برخی از 
فرآورده های خونی مانند پالکت طول عمر سه روزه 
برای تزریق بیماران را دارند افزود: بعد از سپری شدن 
این مدت، پالکت ها قابل استفاده و نگهداری نیستند 
و نیاز به آنها به ش��دت احس��اس می شود که برای 
بیماران نیازمند به ش��یمی درمانی و دارای سرطان 
س��لولهای خونی مورد استفاده قرار می گیرد و برای 
همین است که همواره گفته می شود اهدای مستمر 
خون سالم در تمام روزهای سال برای درمان اینگونه 

بیماران ضروری می باشد.
  تنه�ا جایگزین خون انس�ان تزریق خون 

اهداکنندگان است
مدیرکل انتقال خون آذربایجان شرقی با اشاره به 
اینکه خون یک ماده غیرقابل سنتز در خارج از بدن 
ب��وده و هیچوقت نمی ت��وان آن را در بیرون از بدن 
تهیه ک��رد گفت: البته در مورد خون های مصنوعی 
پیشرفت هایی در علم پزشکی حاصل شده است اما 

تنها جایگزین خون انسان، خون اهداکننده ای است 
ک��ه از طریق او تهیه و به بیم��ار نیازمند تزریق می 
گردد. مهدی رسولی افزود: با پیشرفت علم پزشکی، 
ب��رای حادثه دیدگان س��وانح و برخی از بیماری ها، 
روش های تشخیص و درمانی الزم است که در برخی 
مواقع تزریق انجام ش��ود و اهمیت خون از این نظر 

مشخص می گردد.
وی ب��ا ذک��ر این نکته که تنه��ا راه تامین خون و 
فرآورده های خونی برای بیماران نیازمند فعاًل تامین 
خون از طریق اهداکنندگان خون سالم است اضافه 
ک��رد: آذربایجان ش��رقی با توجه ب��ه جمعیت خود 
در سطح کش��ور جزو اس��تان هایی است که خون 
بیماران نیازمند خ��ود را به حد کافی تامین کرده و 
خوشبختانه با کمک مردم استان در ذخایر خونی در 

وضعیت خوبی قرار داریم.
رسولی حفظ ذخایر و خون رسانی کافی را نیازمند 
مس��اعدت و یاریگری هم استانی ها دانست و تاکید 
کرد: مردم عزیز باید حمایت خود را در اهدای خون 

به صورت مستمر به انجام رسانند و حتی امر اهدای 
خون را در برنامه زندگی خود قرار دهند تا با اهدای 
مستمر - و نه مناسبتی - ما را در تامین خون حیاتی 

به بیماران نیازمند یاری نمایند.
وی اظهار کرد: باور نادرس��ت در خصوص خطرات 
اهدای خون برای زنان در جامعه جا افتاده است که 
صحیح نیست زیرا آنها تصور می کنند که کم خونی 
در بین زنان بیشتر است در حالی که اگر شرایط کلی 
اهدای خون را داشته باشند باید به مراکز خونگیری 

مراجعه نمایند.
رس��ولی یادآور ش��د: پس از معاینات اولیه، تست 
هموگلوبین انجام می ش��ود و اگر آرزوی کم خونی و 
سایر موارد پزش��کی وجود داشته باشد منع اهدای 
خ��ون صادر می ش��ود و در غیر این ص��ورت، خانم 
اهداکنن��ده به اتاق خونگیری هدایت ش��ده و عمل 

خونگیری انجام می گردد.
  مش�کل اهدای خون زنان به باورهای غلط 

مربوط می شود!
یک کارشناس فرآورده های خون با تاکید بر اینکه 
وظیفه سازمان انتقال خون، تامین خون برای نجات 
جان بیماران است گفت: دریافت کنندگان خون چند 
دسته هس��تند؛ گروهی از بیماران مانند تاالسمی ها 
به صورت مس��تمر، عده ای به واس��طه بیماری هایی 
همچون نارسایی های کلیوی و بیماری های انعقادی 
و تع��دادی هم ب��ه خاطر حادثه ی��ا جراحی نیاز به 
خون پیدا می کنند و با وجود این همه پیش��رفت در 
جنبه های مختلف علم، همچن��ان جایگزینی برای 
خون وجود ندارد و انسان ها باید برای نجات یکدیگر، 

اهداکننده خون باشند.
بیتا ربانی اف��زود: زنان نیم��ی از جمعیت جامعه 
را تش��کیل می دهند و به دالی��ل مختلف جمعیت 
س��الم تری برای اهدای خون هس��تند ل��ذا یک زن 
به عنوان س��تون خان��واده می تواند در تغییر نگرش 
و آگاه��ی افزایی اعضای خانواده نس��بت به فرهنگ 

اهدای خون نقش داشته باشد!
وی با اشاره به اینکه اگر نقش زنان در اهدای خون 
پررنگ نشود نیمی از جمعیت نادیده گرفته می شوند 
اضافه کرد: میزان مشارکت زنان در کشورهای منطقه 
مدیترانه ش��رقی حدود ۷ درصد است اما متاسفانه 
مش��ارکت زنان در ایران برای اهدای خون ۴.۵ تا ۵ 
درصد از آمار کل اهداکنندگان خون اس��ت و در ۱۰ 
س��ال اخیر هم این مش��ارکت سیر نزولی داشته که 
با تدابیر مختلف در دو س��ال اخیر ش��رایط در حال 

بهبود است.
ربانی در خصوص دالیل مش��ارکت پایین زنان در 
اه��دای خون گفت: خانم ها فک��ر می کنند با اهدای 
خون دچار مش��کل می ش��وند در حالی که این باور 

کاماًل غلط باید فرهنگس��ازی شود و با پزشکان نیز 
مذاکره گردد زیرا بعضاً می بینیم که به خاطر ش��ک 
در ک��م خونی زنان، آنه��ا را از اه��دای خون معاف 

می کنند!
این کارشناس یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد 
از بین کل مراجعان اهدای خون فقط ۳ دهم درصد 
به دلیل کم خونی معاف شده اند ولی در بین خانم ها 
۷ درص��د معاف ش��ده ان��د که اثبات کننده ش��ّک 
پزش��کان به کم خونی زنان اس��ت ام��ا واقعیت این 
اس��ت که میزان کم خونی بر اس��اس مقاالت علمی 
و آمارهای جهان تقریباً به اندازه میانگین های جهانی 
است و مشکل اهدای خون زنان به باورهای غلط در 

این مورد مربوط می شود!
  َمخلص کالم

تامین خ��ون و فرآورده های خون��ی یک فوریت 
پزش��کی اس��ت و با کاهش ذخایر خونی تامین نیاز 
بیماران به این ماده حیاتی با چالش مواجه می گردد 
که فقط با افزایش مشارکت انسانهای سالم و نیکوکار 
در امر انساندوس��تانه اهدای خون قابل پاسخگویی 

است.
هم اکنون شهروندان بسیاری هستند که با روشن 
بین��ی خود دریافته اند که اهدای خون س��الم یکی 
از پ��اک ترین انواع انفاق اس��ت لذا امروزه با فرهنگ 
سازی و ترویج معروف پسندیده اهدای خون، اعتقاد 
به باورهای دینی و سنتهای ارزنده اخالقی، بسیاری 
از اقش��ار جامعه با آگاهی از ضرورت تهیه مس��تمر 
خون س��الم، داوطلب اهدای این ماده حیات بخش 

می باشند.
اهداکنن��دگان نیک اندیش و نیک��وکار هر روز را 
روز اه��دای خون و روز اهدای زندگ��ی می دانند و 
اینگونه تفکرات قابل تش��ویق و انرژی بخش چرخه 
احیای سالمتی بیماران نیازمند را تامین کرده و آنها 
را به تداوم زندگی امیدوار می کند که همانا بنی آدم 

اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند...

 اهدای خون
یعنی نجات یک انسان

»عصرآزادی« از ضرورت فرهنگ سازی برای 
نیازمندان فرآورده های خونی گزارش می دهد؛

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده 

مدیرکل انتقال خون 
آذربایجان شرقی می 
گوید این استان خون 
بیماران نیازمند خود 
را به حد کافی تامین 

کرده و به کمک مردم 
نیکوکار در ذخایر 
خونی در وضعیت 
خوبی قرار دارد!
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