«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی
از خیری باشیم که تو اراده کردهای در هستی نشر یابد»
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محمدعلیبهمنی
از بیمارستان
مرخصشد
سپید :محمدعلی بهمنی که به
تازگیتحتعملجراحیقرارگرفته،
ازبیمارستانمرخصشد.
این شاعر ضمن تشکر از رئیس
بیمارستانوپرسنلآندربارهوضعیت
خود گفت« :االن که به خانه بازگشتهام
حال عمومی بهتری دارم .در این چند
روز بسیاری از دوستان و همعرصهها
به دیدن من آمدند .از این افراد میتوانم
به آقای کاکایی ،آقای عظیمی (رئیس
موسسه هنرمندان پیشکسوت) ،آقای
معلم شاعر بزرگوار ،آقای صالحی
(معاون فرهنگی وزارت ارشاد) ،آقای
قزلی (مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات
داستانی ایرانیان) ،آقای محقق اشاره
کنم ».محمدعلی بهمنی که به علت
مشکل پروستات در بخش اورولوژی
بیمارستان مدرس تهران بستری شده
بود،تحتعملجراحیقرارگرفت.
بهمنی متولد سال  1321در دزفول
است و«باغ الل»« ،در بیوزنی»«،گاهی
دلم برای خودم تنگ میشود»« ،این
خانه واژههای نسوزی دارد»« ،شاعر
شنیدنی است»« ،چتر برای چه ،خیال
که خیس نمیشود» و«من زندهام هنوز
و غزل فکر میکنم» دفترهای شعر
اوهستند .کلیات شعرهای بهمنی که
ازغزلسرایانمعروفاست،مجموعه
شعرهای او از سال 1350تا سال1389
رادربرمیگیرد.

آخریناخباراز
وضعیتجسمانی
دوتهیهکنندهسینما
منیژهحکمتوحمیداعتباریاندو
تهیه کننده سینما که به دلیل بیماری در
بیمارستان بستری بودند ،هم اکنون در
منزلدورهنقاهتخودرامیگذرانند.
طی دو هفته گذشته دو تن از
تهیهکنندگان قدیمی سینمای ایران در
بیمارستانبستریبودند.منیژهحکمت
بهدلیلجراحیقلبوحمیداعتباریان
به دلیل سکته قلبی در بیمارستان به سر
میبردند که بعد از پیگیری ،مشخص
شد که حال این دو هنرمند کشورمان
خوب است و در حال گذراندن دوره
نقاهت خود در منزل هستند .مهشید
آهنگرانی دختر منیژه حکمت به مهر،
اعالم کرد « :یازدهم مرداد ماه ،مادرم
از بیمارستان مرخص شده است و هم
اکنون در خانه و تحت مراقبت به سر
میبرد .خوشبختانه جراحی قلب او
به خوبی انجام شده است و پزشکان
از وضعیت جسمانی مادرم راضی
هستند ».اوتاکید کرد« :منیژه حکمت
طی یک هفته آینده در فضای ایزوله در
خانه تحت مراقبت قرار دارد ».حمید
اعتباریان تهیه کننده سینما نیزکه هفته
گذشته از بیمارستان مرخص شده
است ،درباره وضعیت جسمانیاش
توضیح داد« :خوشبختانه شرایط
جسمانی من رو به بهبود است ،در
حال حاضر در خانه به سر میبرم و
دوره نقاهت خود را سپری میکنم و به
زودی با یک پروژه جدید به سینما باز
میگردم».
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تصويرروز

احمدرضا
احمدی تشخیص
اشتباه را به روی
خودش نیاورد

سمیرامیس محمدی
سپید :احمد رضا احمدی دوم مرداد ماه
زمانی که برای کنترل وضعیت سالمتی خود
به بیمارستان مراجعه کرد برخالف انتظارش
با انجام اکو قلب ،در بیمارستان آتیه بستری
شد .اولین تشخیص در مورد شدت بیماری
او باعث نگرانی خانواده وعالقهمندان
به این شاعر و نویسنده شد .زیرا طبق
این تشخیص ریه احمدرضا احمدی آب
آورده و قلبش نیز دروضعیت مناسبی قرار
نداشت .این درحالیاست که درادامه با دو
روز بستریشدن این نویسنده در بیمارستان
و تجدید اکو این شاعر گویا وضعیت و
وسعت بیماری او تفاوت کرد و پزشکان
متوجه شدند که در تشخیص ابتدایی
بیماری این نویسنده اشتباه کرده بودند .این
نویسنده این روزها به گفته دخترش ماهور
احمدی در منزل بهسرمیبرد و مشغول
استراحت است .تعدادی ازهنرمندان نیز با
دیدار ازاین نویسنده از بهترشدن حال این

حسن هاشمی وزیر بهداشت درجلسه شورای مدیران سیما ،با موضوع اطالعرسانی،
فرهنگسازی و تغییر سبک زندگی در زمینه بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
شرکت کرد.
ایسنا

که برایم تجویز شده این مشکل تا به امروز
رفع میشد ».این شاعر خاطرنشان کرد:
«توصیه من برای شما این است که نمک
کمتری مصرف کنید تا مشکلی همچون
مشکل من که باعث تورم دستها و پاهایم
شده بود ،پیدا نکنید ».گفتنی است؛ این شاعر
پیش از این هم به دلیل عارضه قلبی و لزوم
تعویض باتری قلبش در بیمارستان بستری
شده بود .احمدرضا احمدی تا به امروز
کتابهایی با عناوین «عروس و داماد زیر
باران ،کبوتر سفید کنار آینه ،بهار بود ،نشانی،
اسب و سیب و بهار ،هفت روز هفته دارم
و هفت کمان هفت رنگگرا به بازار کتاب
ارائه کرده است.
منوچهر قارونی ،متخصص قلب و
عروق در گفتوگو با خبرنگار «سپید» در
مورد تشخیص آب آوردن ریه با انجام تست
اکو گفت«:تشخیص این بیماربا استفاده از
تست اکو غیرممکن است و برای تشخیص
این بیماری نیاز به آزمایشات دیگری است».

قاب

او در ادامه در ارتباط با خطای دستگاه
اکو در تشخیص بیماری بیان کرد« :اغلب
متخصص بیماری قلب و عروق در مطب
خود دستگاه اکو دارند .اما این به این معنا
نیست که تخصص الزم در زمینه اکو را دارا
هستند».
او ادامه داد «:برخی از پزشکان که
متخصص قلب و عروق هستند به شکل
تخصصی در زمینه اکو فعالیت دارند و
متخصص اکو هستند .بیمار برای تشخیص
نهایی و درست بهتر است برای اکو به این
دسته از متخصصین مراجعه کند».
قارونی تاکید کرد «:برخی از نکات ریز
و مهمی که در تست اکو وجود دارد باید
توسط یک متخصص اکو تشخیص داده
شود و نکته دیگر مهم در اکو جدید بودن
این دستگاه است .احتمال تشخیص اشتباه از
طرف دستگاههای قدیمی اکو بیشتر وجود
دارد .برای جلوگیری از خطا در موارد مهم
بهتر است دو بار اکو صورت گیرد».

پروژه خدمات نوین و فناوری اطالعات سازمان تامین اجتماعی از جمله حذف دفترچه
درمان ،دیروزبا حضور علی ربیعی وزیر تعاون ،کارورفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان
تامین اجتماعی افتتاح شد.
ایرنا

لوریس چکناورایان در چهلمین روز درگذشت مصطفی کمال پورتراب تئوریسن
موسیقی که در خانه هنرمندان برگزار شد،شرکت کرد.
ایسنا

جعبه جادو

کارشناس هواشناسی در پخش زنده
بیهوش شد
سپید :داشت از وضعیت آب وهوا میگفت که ناگهان ازحال رفت .گوینده خبردراستودیو شوکه
شده بود ،اما با جمله «به ادامه خبرها توجه کنید» به کارش ادامه داد .اما درمحوطه باز کارشناس
هواشناسی بیهوش افتاده بود وهمکارانش دورش جمع شده بودند.معصومه احمدی ،کارشناس
هواشناسی صدا و سیما که همیشه از محوطه باز جام جم با پخش ارتباط برقرار میکرد دیروز
صبح نتوانست تا پایان گزارشش روی پاهایش بایستد .معصومه احمدی ،کارشناس هواشناسی
بعد ازانتقال به منزل در گفتوگویی با خبرگزاری صداوسیما علت این اتفاق را این چنین توضیح
داد«:قبل از اینکه ارتباط مستقیم شروع شود مدت زیادی ایستاده بودم به همین دلیل فشارم افتاد».با
این وضعیت احمدی تالش میکند تا پایان گزارش روی پاهایش بایستد اما درلحظات پایانی
دیگر نمیتواند دوام بیاورد«سرم گیج میرفت .خیلی تالش کردم گزارشم را تمام کنم اما نشد و
دیگرمتوجه نشدم چه اتفاقی افتاد.وقتی به هوش آمدم همکاران باالی سر من ایستاده بودند ».بعد
از این اتفاق شهرام وثوقی راد ،مدیرکل اخبار سیما از بهبود حال کارشناس هواشناسی خبر داد که
به گفته عوامل اورژانس ناشی از افت فشار بوده وی گفت« :خوشبختانه با حضور عوامل اورژانس
جام جم وضع فشار اوتثبیت شد و نگرانی بابت سالمت خانم احمدی برطرف شد.خانم احمدی
برای ادامه کار مشکلی ندارند»این کارشناس
هواشناسی در مقطع فوق لیسانس و دکتری در
رشته هواشناسی تحصیل کرده است .او سال
 84در سازمان هواشناسی مشغول به کار شد
و سال  1385نخستین اجرا در خبر بامدادی را
به صورت زنده بر عهده گرفت .اما دیروز روز
خوبی برایش نبود و صحنه از حال رفتنش در
دنیای مجازی پر بیننده شد.
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میشود خطا دید و چشم پوشید

شاعر در صفحات مجازی خود خبر دادند.
اما طبق مشاهدات گویا وضعیت بیماری
احمدی به شکلی است که با مصرف دارو
حالش خوب میشود و نیاز به بستری شدن
در بیمارستان یا انجام جراحی نیست .این
شاعر پیشکسوت به دور از فرافکنیهای
مرسوم این روزها با سکوت به تشخیص
درست پزشک معالج خود اعتماد کرد و از
خطای اولیه که در تشخیص بیماری انجام
شده بود ،چشم پوشید .احمدرضا احمدی،
شاعرو نویسنده کشورمان درخصوص
حال جسمانی این روزهای خود گفت«:هم
اکنون به دلیل مصرف داروهای متعددی که
پزشک برایم تجویز کرده تا اندازهای کسل
هستم».
او افزود« :اگرچه در مدت بستری شدنم
در بیمارستان اخباری مبنی بر آب آوردن
ریهام منتشر شده بود اما باید بگویم در اصل
ریهام آب نیاورده و در صورتی که چنین
مشکلی داشتم به طور حتم با حجم دارویی

روزنامه سپید نشریهای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر میشود و
بهنشانی ایشان ارسال میگردد .این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامهفروشیها عرضه نمیشود.

«پرستاران» با حضور وزیر بهداشت
کلید میخورد

سپید :جدیدترین سریال مشترک امور نمایش صدا وسیما و وزارت بهداشت

ودرمان هفته آینده کلید میخورد.سریال«پرستاران »را علیرضا افخمی کارگردانی
میکند.داود هاشمی تهیهکننده این سریال از دو ماه و نیم پیش وارد مرحله پیش
تولید این مجموعه تلویزیونی شده است .مهرانه مهینترابی ،لیندا کیانی ،الناز
حبیبی و فاطمه گودرزی بازیگرانی هستند که تاکنون حضورشان در این سریال
قطعی شده است.
انتخاب دیگر بازیگران و عوامل فنی همچنان ادامه دارد.سریال «پرستاران» در
 ۵۲قسمت  ۴۵دقیقهای به سفارش مرکز امور نمایش سیما و مشارکت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تولید میشود .این سریال طبق برنامهریزیها
هفته آینده با حضور وزیر بهداشت و درمان و معاونین او و جمعی از مدیران
سازمان صدا و سیما در بیمارستان نورافشار جلوی دوربین میرود.لوکیشن
اصلی سریال که یک مرکز اورژانس است در بیمارستان نورافشار تهران در
نیاوران به صورت دکور ساخته شده است .وزارت بهداشت و درمان ،سازمان
هالل احمر و بیمارستان نورافشار در تولید این سریال سازندگان را یاری میکنند.
علیرضا افخمی که نویسندگی سریال «پرستاران» را نیز برعهده دارد ،سریالهای
«او یک فرشته بود»« ،تب سرد»،
«پنجمین خورشید»« ،عملیات
« ،»۱۲۵پنج کیلومتر تا بهشت» را
کارگردانی کرده است و نگارش
فیلمنامه سریال های «اغما»،
«روز حسرت» در کارنامه او دیده
میشود..

تماشاگران پرسپولیس بعد از بازی تیمشان مقابل فوالد خوزستان درهفته دوم لیگ
زبالههای ورزشگاهآزادی را جمع کردند.
خبرآنالین

کشتی گیر تیم ملی آلیش بانوان در تمرینات این تیم آسیب دید.اردوی آمادگی
تیم ملی کشتی آلیش بانوان برای شرکت در مسابقات جهانی آلیش در شهریورماه با
حضور مربی «میریم مامونوا» از کشور قرقیزستان در کرج برگزار شد.
ایسنا

دختران شین آبادی به اروپا میروند

مهر :رسول خضری نماینده سردشت
وپیرانشهر درمجلس شورای اسالمی از اعزام
تعدادی از دانش آموزان حادثه دیده شین آبادی
بهاروپاخبرداد.خضریدربارهآخرینوضعیت
دانش آموزان حادثه دیده شین آبادی میگوید:
«در سفر استانی رئیس جمهور به استان
آذربایجان غربی ،دکتر هاشمی وزیر بهداشت
از نزدیک دانش آموزان حادثه دیده شین آباد را
دیدند و معاینه کردند.در جلسهای که با وزیر
بهداشت داشتیم ،قرارشد دانشآموزانی که

وضعیت درمانی دشواری دارند برای درمان به
یکیازکشورهایاروپاییفرستادهشوند».
نمایندهسردشتوپیرانشهردرمجلسشورای
اسالمی معتقد است تیم پزشکی دانشآموزان
حادثه دیده شینآباد تیم قوی و جزو بهترین
پزشکها هستند ،اما این سفر اروپایی میتواند
یک اغنای روانی برای دانشآموزان باشد و
تاثیر مثبتی داشته باشد .خضری دراینباره
میگوید«:سفر به یکی از کشورهای اروپایی
برایدرمانیکمقایسهراهمبهوجودمیآوردو

متوجهمیشویمکهپزشکهایایرانیدرداخل
کشورهم جزو بهترینها هستند».آتشسوزی
در مدرسه دخترانه روستای شینآباد (از توابع
پیرانشهر)بهدلیلنقصتجهیزاتگرمایشیدر
روز چهارشنبه ۱۵ ،آذر  ۱۳۹۱اتفاق افتاد که در
اینحادثه ۲۹دانشآموزدختردچارسوختگی
شدند که دو نفر از آنها بر اثر شدت جراحات
فوت کردند.حاال تعدادی از آنها و بعد از چند
جراحی پالستیک قرار است به اروپا اعزام
شوند.

ماهیان گرفتار در گودالهای اطراف سد سیستان توسط گروههای مردمی و کارکنان
شیالت این منطقه جمع آوری شدند.
ایرنا

