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از سوی وزیر بهداشت صورت گرفت

درخواست بودجهای برای چند بیماری خاص
وزیر بهداشت ضمن تشریح ســه درخواست بودجهای
وزارت بهداشت برای سال  ،۹۸گفت :درخواست مهمی که
دارم این است که اعتبار مربوط به بیماران خاص را به طور
ویژه مورد توجه قرار دهند.
دکتر سیدحسن هاشمی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
به درخواســتهای بودجهای وزارت بهداشــت برای سال
 ،۹۸گفت :در زمینه بودجه سال  ۹۸وزارت بهداشت ،تنها
خواهشی که دارم این اســت که آنچه را که سال گذشته
برای وزارت بهداشــت پیشبینی کردند ،در سال  ۹۸هم
ببیننــد ،اما اعتبار مربوط به بیماران خاص را به طور ویژه
مورد توجه قرار دهند.
وی افــزود :در صدر این بیمــاران ،مبتالیان به SMA
هستند و دیدید که چه حاشیههایی برایش درست شد .از
طرفی بیماران مبتال به دیستروفی عضالنی هم باید مورد
حمایت قرار گیرند ،اما تاکنون هیچ اعتباری برایشان دیده
نشــده است .در عین حال الزم اســت از بیماران مبتال به
بیماریهای متابولیک که در راس آنها بیماری  MPSقرار
دارد ،بیماران مبتال به اماس ،بیماران پروانهای و مبتالیان
به ســرطان حمایت جدی به عمل آید و در ســال آینده
بودجــه حمایت از این بیماران را به صورت واقعی ببینند؛
چراکه مردم واقعا گرفتارند و هر کمبودی هم که باشــد،
آن را از چشــم ما میبینند .حق هم دارند ،اما واقعیت این
اســت که نقش ما در این موضوعات وقتی که پولی در کار
نباشد ،کمترین نقش است.
هاشــمی تاکید کرد :اقدامات و سرویسهایی هم که تا
به امروز به این بیماران ارائه شــده ،به گونهای بوده که از

سایر بخشها زدیم و این سرویس را ارائه کردهایم .بنابراین
خواهشم این است که در بودجه سال  ،۹۸درباره این قبیل
بیماریها توجه الزم را داشته باشند .در عین حال موضوع
حمایت از معلوالن هم مهم است ،هرچند که این موضوع
در حوزه کاری من نیست و در حوزه کاری وزارت رفاه قرار
دارد ،اما الزم است که برای معلوالن و خانوادههایی که دو
تا سه فرزند معلول دارند هم واقعا یک اعتبار ویژهای دیده
شــود؛ چراکه نگهداری این افراد هزینههای سرسامآوری
به دنبال دارد .بنابراین ما در بودجه ســال  ،۹۸هیچ پول
اضافهتری نسبت به ســالهای گذشته نمیخواهیم ،فقط

جریمه  80میلیونی و  3سال حبس درانتظار متخلفان حیات وحش
مدیــرکل دفتر حفاظــت و مدیریت شــکار و صید از
جریمه  ۸۰میلیون تومانی و  ۳سال حبس برای متخلفان
نگهــداری از حیات وحش خبر داد .علی تیموری مدیرکل
دفتر حفاظت و مدیریت شــکار و صید ســازمان حفاظت
محیط زیســت در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران جوان؛
در رابطه با دور دور پولدارهای تهران با حیوانات وحشــی
اظهار داشت :ســازمان محیط زیست به هیچ عنوان برای
افراد حقیقی و حقوقی مجوز نگهداری حیات وحش جز در
مراکز نگهداری و باغ وحشها را صادر نمیکند .وی افزود:
هر شخصی بدون مجوز ســازمان حفاظت محیط زیست
اقدام به نگهداری گونههای حیات وحش کند ،براســاس
مــاده  7قانون صید و شــکار و مــاده  8قانون حفاظت و
بهسازی متخلف و مجرم شناخته میشود و سازمان محیط

زیست تاکنون مجوزی برای نگهداری گونههای چهارپای
وحشی در اماکن خصوصی صادر نکرده است.مدیرکل دفتر
حفاظت و مدیریت شــکار و صید سازمان حفاظت محیط
زیست تصریح کرد :براســاس قانون اگر شخصی اقدام به
نگهداری چهارپای وحشــی کند ،به جریمه نقدی حدود
 80میلیون تومان و  3سال زندان محکوم میشود .تیموری
گفت :هر شخصی برای اخذ مجوز باید شرایط نگهداری از
حیوان را داشته باشد .نگهداری هر گونه جانداری از جمله
پرندگان مانند کاســکو و طوطی نیز باید با مجوز سازمان
محیط زیســت باشــد  .مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت
شــکار و صید افزود :جریمه نگهداری و شکار پرندگان از
جمله باز شکاری حدود  60میلیون تومان و حبس و شکار
پرندگان غیر بومی حدود  3میلیون تومان است.

میخواهیم برای حمایــت از این بیماران اعتبار ویژهای را
ببینند.
وزیر بهداشــت به اعتبارات ســازمانهای بیمهگر هم
اشــاره و اظهار کرد :از طرفی عالقهمنــدم که هزینههای
بیمههــا را به صورت واقعی ببینند .اعتباری که هر ســال
برای بیمههای کشور میگذارند ،کمتر از هزینههایی است
که بیمهها متقبل میشــوند .بر همین اســاس است که
میزان معوقات و زیان انباشــته سازمانهای بیمهگر سال
به سال افزایش پیدا میکند و این اتفاق باعث میشود که
اقتصاد کل مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی سامان

نیابد و در نتیجه بــه کیفیت خدماتی که باید ارائه دهند،
توجه کافی نداشته باشند.
هاشمی در ادامه صحبتهایش نیز گفت :بخش دیگری
که درخواســت میکنیم در بودجهریزی به آن توجه شود،
موضوع نیروی انســانی اســت .ما بارها اعالم کردهایم که
 ۱۰۰هزار پرســتار در کشور کمبود داریم .نمیگوییم این
کمبود را طی یک سال تامین کنند ،اما باالخره میتوانند
طی  ۱۰ســال با برنامهریزی این کمبود را برطرف کنند.
روز گذشته  ۷۰۰دســتگاه آمبوالنس جدید ،وارد ناوگان
اورژانس کشــور شــد .باالخره این آمبوالنسها راننده و
تکنیسین اورژانس میخواهند .اگر من بهترین بیمارستان
دنیا را در کشــور ایجاد کنم ،بهترین تجهیزات و پزشــک
را فراهم کرده و بهترین امکانات در کشــور وجود داشــته
باشد ،اما پرستار ،کمک پرستار ،ماما ،گروه پیراپزشکی و...
نباشند ،حتما نارضایتی مردم افزایش پیدا میکند.
وزیــر بهداشــت تاکید کــرد :حوزه ســامت با جان
مردم ســروکار دارد و باید آنطور که شایســته اســت و
طبق اســتانداردها دیده شــود .حــال نمیگوییم مطابق
اســتانداردهای دنیا پیــش رویم ،اما وزارت بهداشــت را
طبق استاندارهای کشــورهای اطرافمان در بودجه سال
 ۹۸ببینیــم .البته ما هم واقعبین هســتیم و میدانیم که
درآمدهای کشــور کاهش مییابد و باید سفرهها کوچکتر
شــود ،اما به نظر من این کوچک کردن سفره را از جاهای
دیگر شــروع کنند و بعد مشمول حال حوزه سالمت شود.
در عین حال ما هم ســعی میکنیم در وزارت بهداشــت
نهایت صرفهجویی را داشته باشیم.

استفاده حداکثری از ظرفیت میادین میوه و تره بار
مدیرعامل جدید سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری
تهران در اولین بازدید میدانی خود بعد از تصدی مسئولیت
این سازمان گفت :وظیفه اصلی این سازمان خدمت رسانی
به شــهروندان از طریق ارائه محصوالت با کیفیت و قیمت
مناســب به شــهروندان در میادین و بازارهای میوه و تره
بار است.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین
شهرداری تهران ،سید سعید راد با حضور در جمع کارکنان
میدان مرکزی میوه و تره بار افزود :در کنار خدمت رسانی،
از ظرفیت میادین و بازارها باید حداکثر استفاده بشود تا با
کسب درآمد الزم ،خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان ارائه
شــود.وی با اشاره به اینکه باید چشم انداز روشنی را برای
ســازمان مدیریت میادین ترسیم کنیم ،اظهار کرد :به این
منظور باید نســبت به استفاده حداکثری از فضای میادین

و بازارهــا اهتمام کرده و عالوه بــر عرضه انواع میوه و تره
بار ،نسبت به پیشبینی بخشهای مختلف به منظور ارائه
محصوالت مورد نیاز شهروندان نیز اقدام نماییم.راد با بیان
اینکه هرچه درآمد ورودی سازمان مدیریت میادین بیشتر
باشــد ،خدمات در میادین و بازارها به شــهروندان بیشتر
میشــود ،تصریح کرد :هر اندازه کــه غرفههای میادین و
بازارها به تولیدکنندگان واقعی واگذار شود ،به همان اندازه
خدمات بهتری به مراجعه کنندگان ارائه خواهد شد.گفتنی
است در جریان این بازدید ،بهنام اکبری ،مدیر میدان میوه
و تره بار سهروردی با اعالم اینکه این میدان با  5400متر
مربع وسعت ،امکان توسعه بیشتر و خدمات رسانی بهتر به
شــهروندان منطقه  7را دارد ،گزارشی از وضعیت موجود
این میدان ارائه کرد.

معاون برنامهریزی ،توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران خبر داد

انتشار تمام قراردادهای باالی  ۲۵۰میلیون تومان در شهرداری تهران
معاون برنامهریزی ،توسعه شهری و امور شورای شهردار
تهران گفت :تمام قراردادهای با مبلغ  ۲۵۰میلیون تومان
و باالتر در شــهرداری تهران ،بر روی ســامانه شــفافیت
قراردادها منتشــر میشود.به گزارش خبرگزاری تسنیم به
نقل از روابط عمومی معاونت برنامهریزی ،توســعه شهری
و امور شورای شهرداری تهران ،حجتاهلل میرزایی ،با بیان
اینکه در فصل اول برنامه پیشنهادی پنجساله سوم توسعه
که چندی پیش به شورای شهر تهران تقدیم شد ،شفافیت
یکی از اصول مهم مدیریت شــهری قلمداد شده ،تصریح
کرد :شــهروندان باید از تمام قراردادهای درون شهرداری
مطلع باشند و در همین راستا ،در سال گذشته با راهاندازی
سامانه شــفافیت ،در فاز اول تمام قراردادهای باالی یک
رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز ســتاد کل نیروهای
مســلح از معرفی  ۱۵۰۰مربی ســرباز به ســازمان فنی و
حرفهای خبر داد.ســردار موســی کمالــی در گفتوگو با
خبرنگار ایلنــا درباره آزمون مهارتآموزی ســربازان گفت:
آزمون مهارتآموزی ســربازان یا سرباز ماهر با هدف ایجاد
توانمندی و تخصص برای سربازان به منظور پرشدن اوقات
فراغتشان در نیروهای مســلح ،استفاده از تخصص و توان
آنها و پیدا کردن شغل مناسب با توجه به تخصصی که کسب
کردهانــد بعد از پایان خدمت برگزار میشــود .وی با بیان
اینکه مهارتآموزی به ســربازان از دو طریق انجام میشود،
تصریح کــرد :یکی از راههای آن مهارتآموزی در یگانهای
نیروهای مسلح و برگزاری کالسهای آموزشی برای سربازان
جهت حرفهآموزی و مهارتآموزی است .این سربازان پس از
گذراندن این دورهها میتوانند در آزمونهای مهارتآموزی
شرکت کنند و در صورت موفقیت گواهینامه مهارتآموزی
رئیس انجمن علمی روانپزشــکان ایران با اشــاره به
اینکــه نوســانات ارزی بیماریهای روانتنی را تشــدید
میکند ،گفــت :زمانی که اضطراب بیــش از حد معمول
باشد عملکرد فرد کاهش و ســامتی آن تحت تأثیر قرار
میگیرد.دکتر مریم رســولیان در آســتانه برگزاری سی و
پنجمین همایش ساالنه انجمن علمی روانپزشکان ایران
برگزار شــد ،اظهار داشــت :این کنگــره در جهت ارتقای
دانش همکاران روانپزشــک و تبــادل اطالعات آن حائز
اهمیت اســت.وی افــزود :موضوعات مختلفــی در حوزه
پیشگیری ،تشخیص ،درمان دارویی و غیردارویی بیماران
روانپزشــکی ،روانپزشــکی جامعهنگر ،کودک و نوجوان
و  ...در ایــن کنگره مورد بحــث و گفتوگو قرار میگیرد.
رســولیان در ادامــه در ارتباط با تأثیر نوســانات ارزی بر
ســامت روان افراد ،گفت :بحرانهــای اقتصادی یکی از
عوامل اجتماعی هستند که میتوانند با احساس ناامنی و
ضعف افراد همراه شــوند و بر اساس مبنای شخصیت فرد
اســترس بارزی را در آنها بروز دهند .رئیس انجمن علمی
روانپزشکان ایران بیان داشت :زمانی که چنین حوادثی را
مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر ایران ،خواســتار صدور
مجوز راه اندازی داروخانه مجزا برای تامین داروهای بیماران
نادر شــد.حمیدرضا ادراکی ظهر چهارشــنبه در نشســت
انجمن بانوان و همسران دیپلمات وزارت امور خارجه که در
محل بنیاد بیماریهای نادر برگزار شد ،گفت :در ابتدای راه
اندازی این بنیاد ،بیشترین هدف ما انجام کارهای تحقیقاتی
و تهیه اطلس رنگی راهنمای بیماریهای نادر ایران بود.وی
افــزود :هدف ما از ایجاد بنیــاد بیماریهای نادر ایران ،این
بود که صدای  ۱۲هزار بیمار نادر در کشــورمان را به گوش
کسانی برسانیم که میبایست صدای این بیماران را بشنوند.
استادیار دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،به تشکیل
انجمنهای زیر شــاخه بنیاد بیماریهای نادر ایران اشاره
کرد و گفت :برای مهم ترین بیماریهای نادر مثل بیماران
پروانه ای ،لوپوس و ،...انجمنهایی را تشــکیل دادیم که به
تفکیــک ،این بیماران را تحت مراقبتهای الزم قرار دهیم.
ادراکی در ادامه به برگزاری همایش ساالنه بنیاد بیماریهای
نادر اشــاره و افزود :سالمت کادر نادر ،از دیگر اقدامات این
بنیاد بوده است.وی به امضای تفاهمنامه با وزارت آموزش و

میلیارد تومان در این ســامانه منتشــر شد.معاون شهردار
تهران از انتشــار اطالعــات مربوط بــه قراردادهای 250
میلیون تومان در سامانه شــفافیت قراردادهای شهرداری
خبر داد و گفت :در برنامه ســوم توســعه ،فصلی بهعنوان
حکمروایی شــهری پیشبینیشده که یکی از اصول مهم
در این حکمروایی ،موضوع شفافیت است؛ هرچقدر مردم
بیشــتر در جریان امور باشــند ،ضریب مشارکت آنها در
اداره شــهر باالتر رفته و اعتماد و انســجام اجتماعی هم
ارتقاء مییابد.
وی با بیان اینکه یکی از نوآوریهای مدیریت شــهری
در برنامــه ســوم توجه ،تمرکــز بر موضــوع حکمروایی
شــهری ،تصریح کرد :هوشمند سازی شــهری ،شفافیت

در امــور ،اســتفاده از فناوریهای نوین در اداره شــهر و
برخورد با فســاد از مظاهر حکمروایی خوب شهری است؛
اگر شهر شفاف باشد ،بســیاری از مشکالت ساختاری در
ســازمان و برون سازمان شــهرداری حل خواهد شد و با
حل این مشــکالت ،نیمی از مشکالت شــهر نیز برطرف
میشود.
میرزایی با اشــاره به موضوع شــفافیت در برنامه سوم
توســعه شــهر تهران ،بیان کرد :بر اســاس ماده  8احکام
پیشــنهادی برنامه پنجساله سوم توسعه ،شهرداری تهران
موظف شــده تا تمامی معامالت و فرایندها ،تراکنشها و
تصمیمات امتیازآور شامل تمام قراردادهای متوسط به باال،
مناقصهها ،مزایدهها ،تهاترها ،اسناد مربوط به واگذاریها،

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد

معرفی  ۱۵۰۰مربی سرباز به سازمان فنی و حرفهای
دریافت میکنند.رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل
نیروهای مسلح خاطرنشــان کرد :روش دوم به این صورت
اســت که ما آموزشی به ســربازان ارائه نمیدهیم و سرباز
باید توانمندیهایی را از قبل داشــته باشد و فقط در آزمون
ادواری شرکت میکند و در صورت پذیرفته شدن گواهینامه
مهارتآموزی دریافت میکنند.سردار کمالی با اشاره به اولین
مرحله از برگــزاری آزمون مهارتآموزی تصریح کرد :اولین
دوره مهارتآمــوزی و آزمون ادواری امســال با حضور ۶۷
هــزار نفر در دو مرحله برگزار شــد ،البته مرحله عملی این
آزمون هنوز برگزار نشــده است.وی با اشاره به مربیسربازها
نیز گفت :طبق توافقی که با ســازمان فنی و حرفهای کشور

داشــتیم ،باید  ۱۵۰۰مربی سرباز به سازمان فنی و حرفهای
معرفی کنیم که این کار در حال انجام اســت و هزار و ۵۰۰
ســرباز مربی به این سازمان معرفی شدهاند .همچنین مقرر
شــده بود  ۲۵۰۰نفــر از کارکنان پایــور دورههای فنی و
حرفهای را بگذرانند تا بتوانند در داخل نیروهای مســلح از
همین مربیان پایور استفاده کرد.به گفته رئیس اداره سرمایه
انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تاکنون  ۱۵۰۰نفر از
نیروهای پایور دورههای فنــی و حرفهای را نیز گذراندهاند.
ســردار کمالی با اشاره به مشوقهایی که برای سربازانی که
این دورهها را میگذارند در نظر گرفته شده ،گفت :همچنین
قرار است برای سربازانی که در این دورهها شرکت میکنند،

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران:

نوسانات ارزی بیماریهای روانتنی را تشدید میکند
شاهد باشیم اختالل انطباقی صورت میگیرد که میتواند
بر اســاس بیماری پایهای روانشناســی نباشد و به دلیل
حجم اضطرابها عملکرد افراد را کاهش دهد.
وی افزود :زمانی که اضطراب بیشــتر شود کارایی افراد
نیز بیشــتر خواهد شد ولی اگر این افزایش اضطراب بیش
از حد معمول شود نتیجه معکوس خواهد شد که نوسانات
ارزی نیز چنین مصداقی اســت .رسولیان گفت :نوسانات
ارزی بر ســامت روان افراد تأثیرگذار اســت و اگر کسی
بیمــاری زمینهای همچون بیماری قلبی داشــته باشــد
میتواند ســبب بروز مشــکالتی همچون سکتههای قلبی
شــود و به طور کلی اضطراب که زیاد باشدآسیبپذیری
جســم فرد نیــز در بخشهــای مختلف تشــدید خواهد
شــد.رئیس انجمن علمی روانپزشــکان ایران با اشاره به
اینکه مشــکالت اقتصــادی بیماری روانتنی را تشــدید

میکند ،گفت :در مورد داروهای روانپزشــکی سیاســت
وزارت بهداشــت ک ً
ال کاهش واردات داروهای خارجی در
حوزههای مختلف است و مبنا بر افزایش تولید داخل؛ که
این مسأله سبب شــده در حال حاضر برخی از داروها در
دســترس نباشد و به طور کلی کمبود هر دارویی میتواند
خود بر ســامت روان افراد تأثیر گذارد .وی گفت :برخی
از این کمبود داروها مقطعی بوده که به دلیل مشــکالتی
همچون اختالل در برنامهریزی تولید داروها و عدم واردات
داروهای خارجی ایجاد میشــود .همچنین دکتر کتایون
رازجویان عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشــتی در ادامه گفت :بررسیها نشــان داده است ۱۰
درصد افراد باالی  ۱۵سال جامعه دچار اختالالت اضطرابی
هســتند که سهم زنان بیشتر از مردان است.وی گفت :در
همایش امســال  ۲۵ســمپوزیوم با رویکردهای مختلف از

مجوزهای بهرهبرداری از امالک و مســتغالت شهرداری،
مصوبــات و آرای قطعی کمیســیونهای ماده  100قانون
شهرداریها و ماده  5شهرســازی و هرگونه کمک نقدی
و غیر نقدی به اشــخاص حقوقی و حقیقی را در ســامانه
شــفافیت اعالم کند .وی پیوســتن شــهرداری تهران به
سامانه دسترسی و انتشار آزاد اطالعات را در همین راستا
ارزیابی کرد و گفت :از ابتدای امسال ،با پیوستن شهرداری
به این ســامانه ،به  95درصد ســؤاالت و درخواستهای
شهروندان از شهرداری پاسخدادهشده است و این آمادگی
هم وجود دارد که شــهروندان از هر بخش شــهرداری که
ســؤالی دارند ،در ســامانه مربوط مطرح و پاســخ خود را
دریافت کنند.
مشوقهایی در نظر گرفته شود این مشوقها نیز ممکن است
پیــش از اعزام ،حین خدمت یا بعد از خدمت باشــد و افراد
با توجه به نوع مهارتی که کســب کردهاند میتوانند از این
مشوقها برخوردار شــوند.وی با بیان اینکه کسری خدمت
به عنوان مشــوق برای ســربازان در نظر گرفته نمیشود،
خاطرنشان کرد :این مشوقها شامل انتخاب محل خدمت در
شعاع  ۳۰۰کیلومتری ،انتخاب سازمان محل خدمت ،اعطای
اولویت در گرفتن امریه ،تعجیل یا تاخیر در اعزام برای مدت
معین ،تامین بخشــی از هزینههای آموزش ،اعطای درجه
باالتر ،مرخصی تشویقی ،اولویت برای بخشودگی بخشی از
اضافه خدمت و  ...اســت.رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز
ستاد کل نیروهای مســلح درباره مشوقهای بعد از خدمت
نیز گفت :بعد از خدمت نیز برای دریافت وام به ســربازانی
که گواهینامه دریافت کرد ه باشــند ،مساعدتهایی صورت
خواهد گرفت تا بتوانند اشتغالزایی داشته باشند.
پیشگیری تا تشخیص و درمانهای دارویی و روان درمانی
تدارک دیده شــده است.وی با اشاره به برگزاری پنل ویژه
کودک آزاری تصریح کرد :کودک آزاری به دالیل مختلف
در جامعه دیده نمیشــود به طــوری که روشهای فرزند
پروری که والدین نســبت به آن آگاه نیســتند ،میتواند
منجر به بروز کودک آزاری شود.این روان پزشک کودک با
عنوان این مطلب که کودک آزاری انواع و اقسام فیزیکی،
عاطفی و جنســی دارد ،تأکید کرد :یکی از شــایع ترین
نوع کودک آزاری ،نادیده گرفتن فرزند در خانه است.عضو
هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود:
ما آمار دقیقی از شــایع ترین نوع کودک آزاری در جامعه
نداریم اما بررســیها نشان میدهد آمارها خیلی بیشتر از
آن چیزی اســت که ما فکر میکنیم.رازجویان ادامه داد:
بررسیها نشان داده اســت که  ۱۰درصد افراد باالی ۱۵
سال دارای اختالل اضطرابی اند و این آمار در زنان بیشتر
مشــاهده میشود.ســی و پنجمین همایش انجمن علمی
روان پزشــکان ایران  26تا  29مهر در سالن شهید غرضی
بیمارستان میالد برگزار میشود.

مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر ایران:

بیماران نادر به داروخانه مجزا نیاز دارند
پرورش برای شناسایی بیماران نادر در مدارس کشور اشاره
کرد و گفت :تشخیص این بیماریها از دوران کودکی خیلی
مهم اســت ،بنابراین تصمیم گرفتیم از مدارس آغاز کنیم.
مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر ایران ،دارو را یکی از مهم
ترین مسائل بیماران نادر عنوان کرد و افزود :دارو ،مخاطره
آمیزترین مســئله بیماران نادر است .از همین رو ،خواستار
تاســیس داروخانه مجزا برای این بیماران هستیم .زیرا ،ما
میدانیم بیمــاران نادر چه داروهایی را نیــاز دارند.ادراکی
با انتقاد از قوانین دســت و پاگیــر پیش روی بیماران نادر،
گفت :برای رســاندن دارو به دست بیماران نادر ،مشکالت
زیادی وجود دارد.در ادامه این نشســت ،ولی اهلل نانواکناری
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس ،با اشاره به مشکالتی
که آمریکا در مســیر تامین دارو برای کشورمان ایجاد کرده
است ،اظهارداشت :استکبار از طریق جنگ روانی ،اقتصادی

و ترور و ایجاد ناامنــی ،میخواهد ما را تهدید کند .وی ،از
تحریمها به عنوان ابزار جنگ روانی آمریکا علیه کشورمان
نام برد و گفت :آمریکا ،دارو و غذا را نیز در لیست تحریمها
قرار داده است.نانواکناری در ادامه از زنده یاد علی داوودیان
بنیانگذار بنیاد بیماریهای نــادر ایران ،به نیکی یاد کرد و
افزود :علی داوودیان با تشــکیل این بنیاد ،مرحمی بر زخم
بیماران نادر بود.همچنین ،مریم ایمانیه رئیس انجمن بانوان
و همســران دیپلمات وزارت امور خارجه ،در این نشســت،
ضمن تشکر از فعالیتهای بنیاد بیماریهای نادر ،گفت :کار
در انجمنها در همه جای دنیا دشــوار است .اما این کار در
ایران به دالیل شرایطی که با آن مواجه بوده و هست ،بسیار
دشــوارتر اســت.در ادامه ذبیحاهلل نیکفر عضو کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس ،گفت :نباید دغدغهای برای تامین
تجهیزات و داروهای بیماران نادر وجود داشــته باشد.وی،

یکی از وظایف دولت را فراهم آوردن فضای فیزیکی مناسب
برای این بیماران و برگزاری چنین نشســتهایی دانســت
و افزود :اقدام دیگری که باید انجام شــود ،فرهنگســازی
کمک به بیماران نادر در سراســر جهان اســت .بیمهها نیز
باید در تامین هزینههای درمــان بیماریهای نادر فعالیت
کننــد و تدابیر ویژهای اتخاذ نمایند.در پایان این نشســت
یاســر داوودیان فرزند زنده یاد علی داودیان موسس بنیاد
بیماریهــای نادر ایــران ،خانم ایمانیه را به عنوان ســفیر
مهربانی بنیاد بیماریهای نادر ایران معرفی کرد.
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اخبار کوتاه

اجرای بیش از پنجاه عنوان برنامه ویژه
«هفته ملی کودک» در ورودی غربی پایتخت
جانشــین معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقــه  21از برگزاری ویژه
برنامههای اداره آموزش و مشــارکتهای اجتماعی این معاونت به مناســبت
«هفته ملی کودک» ( 15لغایت  21مهر ماه) با شــعار «تهران ،شهر دوستدار
کودک» خبر داد .به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه ،21سید جاوید
میرحبیبیان حسینی جانشــین معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه
با اشــاره به اینکه برای رشد فرهنگی در یک جامعه باید بستری مناسب برای
کلیه افراد فراهم شــود و بدیهی است این بســتر باید از زمان کودکی شکل
گیرد ،گفت :بیشــترین و تاثیرگذارترین آموزهها در سنین کودکی و نوجوانی
حاصل می شــود و امروزه در شــکل گیری شــخصیت کودکان تنها خانواده
تاثیرگذار نیســت بلکه ،محیطهای آموزشی ،همساالن ،وسایل ارتباط جمعی
و فضای مجازی نیز در رشد فکری و اخالقی کودکان نقش بسزایی دارند.

خبری خوش برای ماجراجویان و گردشگران
اولین نمایشــگاه بینالمللی آفرود ،کمپینگ ،ماجراجویی و صنایع وابسته
توسط شــرکت نمایشگاهی خورشــید  ۲۳تا  ۲۷مهرماه سال جاری در برج
میالد تهران برگزار میشــود .علیرضا پیله ور ،مدیر عامل شرکت نمایشگاهی
خورشید در آســتانه برگزاری اولین نمایشــگاه بینالمللی آفرود ،کمپینگ،
ماجراجویی و صنایع وابســته اظهارداشــت :این نمایشــگاه در راستای ایجاد
اشتغال پایدار و رشد تولیدات داخلی برگزار می شود که نتایج موثری را به
همراه خواهد داشــت.وی با اشاره به اینکه بازدید از این نمایشگاه برای عموم
آزاد و رایگان است ،گفت :عالقهمندان میتوانند از ساعت  ۱۱صبح تا  ۸بعد از
ظهر جهت بازدید از این نمایشگاه در برج میالد اقدام کنند.

افزایش وام مسکن ایثارگران پس از تصویب شورای
پول و اعتبار اجرایی میشود
نماینده ولــی فقیه ،معاون رییــس جمهور و رییس بنیاد شــهید و امور
ایثارگران با اشــاره به تصویب افزایش ســقف وام مسکن ایثارگران در هیئت
دولــت گفت :ایــن افزایش پس از تصویب در شــورای پــول و اعتبار اعمال
میشود.به گزارش «ایثار» ،حجتاالسالموالمسلمین سید محمدعلی شهیدی
در جلســه شورای معاونین بنیاد شــهید و امور ایثارگران ضمن تبریک هفته
نیروی انتظامی و گرامی داشــت یاد و خاطره شــهدای نیروی انتظامی گفت:
نیروی انتظامــی بهعنوان یکی از ارکان مهم اســتقرار و حفظ نظم و امنیت
داخلــی و دفاع از ارزشهای اســامی و انقالبی ،نقــش بزرگی در خدمت به
مردم و کشــور به عهده دارد و همواره ضمن مجاهدتهای مستمر در ایفای
این وظیفه بزرگ شــهدای زیادی را تقدیم انقالب و کشور کرده است.وی در
ادامه با بیان اینکه تســهیالت مســکن ایثارگران در سال  97پس از طرح و
بررســی در کمیسیونهای تخصصی دولت در جلســه هیئت دولت مطرح و
به تصویب رســیده است افزود :بر اســاس این مصوبه سقف تسهیالت مسکن
ایثارگران به ازای هر واحد مســکونی در شــهرهایی با جمعیت بیش از یک
میلیون نفر  100میلیون تومان ،در مراکز اســتانها  77میلیون تومان ،سایر
شهرها  66میلیون تومان و در روستاها  38میلیون تومان مشخص شده است
و این رقم در شــهرهای جدید معادل سقف تسهیالت مرکز همان استان و با
نرخ  4درصد با مدت بازپرداخت  20ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز
بودن مســکن تعیین شده است .این مصوبه پس از ابالغ به بانک مرکزی باید
به تصویب شورای پول و اعتبار برسد .نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور
ایثارگران افزود :از سال  1392تا  1396در مجموع  200هزار فقره تسهیالت
مســکن به ایثارگران پرداخت شده است .در یک ســال گذشته نیز  49هزار
و  559درخواســت از ســوی ایثارگران برای دریافت وام ثبت شده است که
تاکنون  36هزار و  109فقره وام مربوط به این درخواســتها جذب شــده و
مابقی متقاضیان نیز به بانکهای عامل معرفی شده اند و امیدواریم که با طی
مراحل قانونی به زودی بتوانند تسهیالت مذکور را دریافت کنند.

شمیران نبض اقتصادی و سیاسی کشور است
شمیران به دلیل موقعیت خاص سیاسی و حضور مسئولین ،نبض اقتصادی
و سیاســی کشور است و وضعیت خوش آب و هوایی آن مزیتها و معایبی را
برای ساکنین این منطقه ایجاد کرده است.به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه یک ،حبیب اله تاجیک اســماعیلی شــهردار منطقه یک در همایش
شــمیران ،نگین تهران که با حضور دکتر پروانه مافی عضو مجلس شــورای
اســامی تهران ،دکتر پیروز حناچی معاون شهرســازی و معماری شهرداری
تهران،دکتر بجنوردی رییس دائرةالمعارف بزرگ اســامی ،دبیران شورایاری
و ...در ســالن همایشهای بینالمللی رایزن در منطقه یک برگزار شد با بیان
مطلب فوق اظهار داشت :این منطقه به دلیل قرار گرفتن در کوهپایه در بلند
ترین نقطه تهران واقع شــده و اسم شــمیران هم از همین خصوصیات آب و
هوایی و جغرافیایی گرفته شــده اســت .وی گفت :منطقه یک به دلیل بافت
خاص جغرافیایی و وجود معابر کوچه باغی متراکم ترین منطقه تهران اســت
که باید برای حل مشــکل ترافیکی آن توسعه مترو را با همکاری شورای شهر
در اولویت قرار دهیم.

آموزش رفتارهای صحیح اجتماعی
از طریق اسباب بازی
دبیر شــورای نظارت بر اسباب بازی در مورد اینکه چگونه از طریق اسباب
بــازی میتوانیم رفتارهای اجتماعی صحیح را به کودکان آموزش دهیم؟ گفت:
گروهی از اســباب بازیها به منظور آموزش رفتارهای اجتماعی مانند ســبک
زندگی ،آپارتمان نشــینی ،فرهنگ ترافیک طراحی شــده اند و خوشبختانه در
کشور ما و مجموعه تولید ملی هم مثالهای زیادی از آنان داریم.به گزارش ستاد
برگزاری نمایشگاه محسن حموله ،دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی در آستانه
برگزاری اولین نمایشگاه اسباببازی و ســرگرمی در ارتباط با وضعیت اسباب
بازی از نظر کیفی در کشــور اظهارداشــت :کیفیت تولید در بعضی بخشهای
تولید اســباب بــازی مثل محصوالت مقوایــی و کاغذی و اســباب بازیهای
پالســتیکی تقریبا به مرز قابل قبول رسیده است و امروز بعضی محصوالت مان
حتی در سطح اســتانداردهای جهانی در حال تولید و توزیع است.دبیر شورای
نظارت بر اسباب بازی ادامه داد :در حال حاضر برخی تولید کنندهها با توجه به
شــناخت بازارهای جهانی توانسته اند ،تولیدات خوبی را عرضه کنند طوری که
به صادرات اسباببازی هم منجر شــود .در سال گذشته طبق اعالم مسئولین
وزارت صنعت و معدن و تجارت نزدیک به  11میلیون دالر صادرات انجام شده
اســت و در حال حاضر با توجه به نوســانات ارز برخی از وارد کنندگان باتوجه
بــه ارتباطات خوب و موثر در تالش هســتند تا محصول ایرانی به کشــورهای
همسایه صادر شود .گفتنی اســت ،اولین نمایشگاه اسباببازی و سرگرمی ۲۳
تا  ۲۷مهرماه ســالجاری در خیابان حجاب تهران ،مرکز نمایشگاههای کانون(
سالن حجاب)از ساعت  ۱۰صبح تا  ۸شب برگزار خواهد شد.
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نگهداشت شهر و ایجاد شهری زیست پذیر مهمترین مطالبه شهروندان منطقه
 3اســت .به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه  ،3از آنجایی که نگهداشت
شهر مهمترین مطالبه شهروندان این منطقه از مدیریت شهری است اصالح نحوه
پاسخگویی به پیامها و تســریع در رسیدگی و پاسخگویی  ،ارائه خدمات رسانی
مطلوبتر به شــهروندان و ارتقاء ســطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده به مردم
همواره مورد توجه بوده اســت و هدف اصلی ما بهبود وضعیت خدمات رســانی
به مردم اســت که این مهم با مشارکت مردم بهتر صورت گرفته و سبب میشود
رضایت شهروندان باالتر رود.در این خصوص شهروندان منطقه  3از طریق سامانه
نظارت همگانی  1888با مصطفی ســلیمی شهردار این منطقه بصورت مستقیم
گفتگو و درخواستهای خود را مطرح کردند.
تیتر اخبار
انتقاد مدیرکل محیط زیســت اســتان تهران از روند کند احداث
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خدمت رسانی بیش از  12هزار نیروی هالل احمر به زائران اربعین امسال
ارسال  ۲۰۰تن دارو و تجهیزات به عتبات
ثبت نام بیش از  ۲۷۰هزار زائر در سامانه سماح

