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مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان بیان کرد:

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون باال
مدیر شبکه بهداشت و درم ــان شهرستان

طرح تمرکز بر روی اطالع رسانی و آموزش

از فشار خون خود به سامانه بسیج ملی کنترل فشار خون به

اشاره به اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون

های آموزشی برای تمامی کارکنان و سفیران

بیان این که بخش اصلی این طرح شامل غربالگری از افراد

فریمان در گفت وگو با خبرنگار خراسان با

باال اظهار کرد :هدف از اجرای بسیج ملی فشار
خون ،افزایش آگاهی مردم نسبت به خطرات

همگانی است ،لذا عالوه بر برگزاری کالس
سالمت  ،تیم های اطالع رسانی برای آگاه

آدرس https://salamat.gov.ir:مراجعه نمایند.وی با
 ۳۰سال و باالتر ،بیماران کلیوی در همه گروه های سنی و

سازی وآموزش همگانی درباره برنامه بسیج

زنان باردار در همه گروه های سنی از  ۱۷خرداد تا  ۱۵تیر

ندارند می باشد .دکتر محمد علی پاینده با بیان این که

دکتر پاینده گفت :در مرحله نخست از مردم دعوت میشود

از جمعیت باالی  30سال به بیماری فشار خون باال مبتال

 15تیر ماه در دو مرحله در شهرستان فریمان همزمان با

خدمات جامع سالمت ،پایگاههای بهداشتی،خانه های

فشارخون باال و شناسایی افرادی که از بیماری خود اطالع

طرح ملی کنترل فشار خون از  ۲۷اردیبهشت آغــاز و تا
سراسر کشور اجرا می شود ،افزود :در مرحله نخست این

ملی کنترل فشار خون در سطح شهرستان فعال هستند.
برای کنترل فشار خون خود به صورت رایگان به مراکز

بهداشت و بیمارستان مراجعه نمایند و یا در صورت آگاهی

ماه اجرا میشود افزود:با توجه به آمار کشوری25درصد

اطالع ندارند.مدیرشبکه بهداشت و درمــان شهرستان

فریمان در ادامه ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح
و انجام غربالگری فشار خون این افراد شناسایی و تحت

مراقبت قرار بگیرند.دکتر محمدعلی پاینده خاطر نشان
کرد:برای اجرای این طرح عالوه بر مراکز خدمات جامع

سالمت  ،پایگا ههای بهداشتی ،خانه هــای بهداشت و

هستند که در شهرستان فریمان حدود11.5درصد از این

بیمارستان ها  ،گروه های سیار برای کنترل فشار خون

از افراد باالی  30سال در سطح شهرستان از بیماری خود

سنگ،قلندرآباد و فرهادگرد مستقر خواهند شد.

افراد شناسایی شده و تا 25درصد هدف حدود  6000نفر

مراجعین در امــاکــن پــرتــردد شهرهای فریمان،سفید

نویسنده فریمانی مطرح کرد :

شاهکار شهید مطهری استفاده از روش عقلی و غیر نقلی احکام فقهی است
نویسنده فریمانی در

شهید مطهری(ره)در فریمان جناب دکتر سید عباس

شبهات دینی از جمله شبهات مطرح شده پیرامون چگونگی

گفت:برگزاری همایش

لذا پس از مشورت با ایشان  ،تحقیق و پژوهش خود را در

مقتضیات زمان  ،شبهات مربوط به حقوق زن در اسالم ،

عــامــه شهید مرتضی

مطهری شروع کردم.دکتر علیرضا عرب گفت :رویکرد

گفت وگــو بــا خــراســان

ســـاالنـــه بــزرگــداشــت

مطهری در شهرستان
فریمان بهانه ای شد تا

به تحقیق و پژوهش در
خصوص اندیشه های

صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای من ایجاد شد،
خصوص اندیشه های فقهی و ترکیبی و نوآوری های شهید

شهید مطهری (ره) در حل معضالت اجتماعی و نگرش

خاص ایشان به جامعیت اسالم و راهگشایی احکام شریعت

آسمانی در همه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی انسان
از این جهت حائز اهمیت است که دریچه ای نو  ،فراروی

فقهی و ترکیبی و نوآوری های شهید مطهری بپردازم  ،لذا

پژوهندگان علوم اسالمی می گشاید لذا حضور دردمندانه

«بررسی اندیشه های فقهی و ترکیبی شهید مطهری»

به شهادت آن یار دیرین حضرت امام (ره) شد حاکی از این

در اردیبهشت ماه جاری موفق به انتشار کتابی با عنوان
شدم.دکتر علیرضا عرب با بیان این که در این کتاب به
بیان نــوآوری های فقهی استادشهیدمطهری پرداخته

شده است ،گفت:جرقه انتشار و تألیف این کتاب از سوی
خطیب و مهمان ویــژه یکی از همایش های بزرگداشت

وکارشناسانهآنشهیددربرابرهمهمکاتبالحادیکهمنجر

است که دشمنان اسالم و انقالب این حضور را بسیار موثر

تطبیق اصول کلی اسالم با موضوعات جزئی و شرایط و

شبهات مربوط به احکام جزائی اسالم همچون قصاص ،
سنگسار و شبهات مربوط به حجاب و  ...اهتمام و توفیق

ویژه ای داشتند.دکترعلیرضا عرب گفت :کتاب فوق در

چهار بخش تنظیم شده و در بخش اول کتاب  ،بحث اجتهاد

( اجتهاد سنتی و مدرن ) و استنباط  ،در بخش دوم بحث زن
و مسائل عبادی ( مرجعیت و افتاء ) و زن و مسائل اجتماعی (
اشتغال  ،طالق  ،ارث و  ) ..تبیین شده است و در بخش سوم
و چهارم به موضوعاتی از قبیل  ،احکام جزائی اسالم ( جهاد
 ،قصاص و  ) ...و احکام اقتصادی ( نوآوری هایی در زمینه

حقوق طبیعی و فطری  ،اصل الضرر  ،تقدم حق جامعه بر

می دانستند و چاره ای جز از بین بردن آن استاد نداشتند.

فرد  ،حقوق طبیعت و حیوانات  ،ربا در نظام اقتصادی اسالم

ترکیبی شهید مطهری فراوان است ،گفت :ایشان در رد

تحقیق و پژوهش و یا مطالعه آثار شهید مطهری(ره )به این

عرب بااشاره به این که نتایج و آثار اندیشه های فقهی و

) پرداخته شده است .دکتر عرب بااشاره به این که پس از

مهم پی می بریم که شهید مطهری بی آنکه از دفاع از احکام
اسالمی ناامید شود و یا بر شیوه مرسوم فقهی اصرار ورزد
 ،بلکه راه دیگری را انتخاب می کند گفت :شاهکار شهید

مطهریایناستکهباروشعقلی وغیرنقلیازاحکامفقهی

به خصوص احکام مربوط به زن دفاع می کند .وی در پایان
گفت  :دست بوس تمام معلمان میهنم می باشم.
		
«از پدر گر قالب تن یافتیم

از معلم جان روشن یافتیم»

