اجتماعی

سهشنبه  15آبان  27 -1 397صفر  6 - 1440نوامبر  - 2018سال هفدهم  -شماره 4735

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد

برخورد جدی با متخلفین افزایش قیمت شیر و لبنیات
ســخنگوی وزارت بهداشــت ضمن واکنش به آنچه که
«افزایش قیمت شــدید شــیر و لبنیات در چند ماه اخیر»
خواند و همچنین با اشــاره به تبعات منفی آن بر سالمت،
از دســتگاههای نظارتی خواســت با متخلفین این افزایش
قیمت برخورد جدی داشته باشند .دکتر ایرج حریرچی در
نشســت خبری هفتگی خود در واکنش به آنچه که گرانی
شیر و لبنیات در کشور عنوان میشود ،گفت :موضوع مهم
دیگر در مورد گرانی شــیر و لبنیــات در چند ماهه اخیر
است .امروزه میزان مصرف سرانه شیر و فرآوردههای لبنی
یکی از شــاخصهای مهم توسعه اقتصادی اجتماعی است.
افزایش رشــد ،ارتقای هوش و قــدرت فراگیری ،افزایش
توان کاری ،افزایش طول عمر و پیشــگیری از کار افتادگی
زودهنگام از مزایای مصرف روزانه شیر ولبنیات است .شیر
به دلیل دارا بودن ترکیبات خاص تنها ماده شــناخته شده
در طبیعت اســت که می تواند بطور متعادل تمام نیازهای
بدن شــامل رشد ،تامین انرژی ،ســاخت و ترمیم بافت ها
را تأمین کنــد.وی ادامه داد :با وجــود این که حدود ۶۰
درصد مردم کشــور ما چاق یا دارای اضافه وزن هســتند
و مصرف غذاهای چرب و شــور نظیر فســت فودها و نیز
مواد مضر شــیرین نظیر نوشابهها در کشور شایع هستند،
مصرف سرانه شیر و فرآوردههای آن در کشور ما  ۱۹۰گرم
در روز اســت که از مقدار توصیه شــده ( ۲۵۰گرم) بسیار
کمتر اســت.به گفته حریرچی ،بیــش از  ۹۰درصد مردم
کشــور ما کمتر از حد نیاز کلســیم دریافت میکنند .شیر
و فرآوردههای آن بهترین منبع کلســیم هســتند .کلسیم
در رشــد و استحکام دندانها و اســتخوانها نقش اساسی
دارد .بررســیهای علمی حاکی از آن است که  ۴۰درصد
زنان بالغ و  ۳۵درصد مردان بالغ کاهش تراکم اســتخوان
دارند و حداقل  ۲.۲میلیون نفر از مردم کشــور دچار پوکی
استخوان هستند.
وی افزود :بر همین اساس ،افزایش قیمت شیر ولبنیات
و کاهش قدرت خرید مردم باعث افزایش پوکی استخوان،
کاهش ســن بروز پوکی اســتخوان و کاهش سرعت رشد
اســتخوانی دانش آموزان میشود .از طرفی هم شکستگی
خودبخودی و بدون ضربه و آســیب قابل توجه از عوارض
مهم پوکی استخوان است .حدود  ۵۰هزار مورد شکستگی
لگن مربوط به پوکی اســتخوان در کشــور در افراد مسن
به وجود میآیــد که عوارض و هزینههــای قابل توجه به
خانوادهها و کشــور وارد میکند.سخنگوی وزارت بهداشت
ادامه داد :با توجه به افزایش قیمت شدید شیر و لبنیات در
مدت اخیر ،ما از همه کسانی که در زنجیره تولید و عرضه
شــیر و لبنیات نقش دارند ،درخواســت داریم که عالوه بر
نقــش اقتصادی ،به مســئولیتهای اجتماعی خود هم در
تامین شــیر و لبنیات برای مردم عزیز کشورمان و تعیین
قیمت ایــن فرآوردهها توجه جدی کنند .از دســتگاههای

نظارتی درخواســت داریم که بــا متخلفین افزایش قیمت
شیر و لبنیات برخورد بسیار جدی کنند.
وی افزود :از خانوادهها درخواست داریم شیر و لبنیات را
در اولویت انتخاب مواد غذایی خود قرار دهند .خانوادههای
بــا درآمد متوســط و باالتر حتما با کاهــش مصرف مواد
غذایی چرب و پرکالری و شــیرین ،مصرف شیر و لبنیات
را افزایش دهند .از مســئولین ذیربط نیز درخواست داریم
که با افزایش قدرت خرید خانوارهای فقیر و آســیب پذیر
و همچنین عرضه مســتقیم و رایگان یا بســیار ارزان شیر
و لبنیات برای این افراد ،نظیر بســتههای حمایت کاالیی
و توزیع شــیر مدارس در این زمینه بیــش از پیش فعال
باشــند.حریرچی همچنین در ادامه صحبتهایش با اشاره
بــه میزان خودکفایی در تولید دارو و مواد اولیه دارویی در
کشــور ،گفت :یک خبر بســیار مهم این است که با وجود
تمــام تهدیدات و تحریمهای دشــمنان ملت ایران ،میزان
خودکفایی در تولید دارو و مواد اولیه دارویی در کشــور در
طی سال اخیر به میزان چشــمگیری افزایش یافته است.
همان طور که قبال اعالم شده است  ۹۸درصد مقدار عددی
و  ۷۰درصــد مقدار ریالی داروی مصرفی مردم ایران تولید
داخلی است.
وی افزود :خبر جدید و خوشــحال کننده این است که
هم اکنون ســهم مواد اولیــه و موثرایرانی در تولید داروی
کشور به  ۶۷درصد رسیده است که در مقایسه با کشورهای
هم ســطح خودمان رکورد کم نظیری اســت .در سال ۹۵
این سهم  ۵۴درصد بوده اســت .سیاست وزارت بهداشت
کمــاکان حمایت از تولید داخلی دارو و مواد اولیه و موثره
ایرانی است و از مردم و پزشکان عزیز درخواست همکاری
بیشــتر و حمایت از دانشمندان و داروسازان متعهد کشور

فراخوان مشموالن فوق دیپلم ،دیپلم و
زیردیپلم در آبان سال ۹۷

سازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشموالن دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم،
دیپلــم و زیردیپلم را که برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم آبان ماه ســال
 ۹۷دریافت کرده اند را به خدمت ســربازی فرا خواند.به گزارش ایلنا ،ســازمان
وظیفــه عمومی ناجا در اطالعیهای اعالم کرد :کلیه مشــموالن فارغ التحصیل
مقاطــع کاردانی ،دیپلم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۱۹/۸/۹۷
دریافت کردهاند ،میبایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
(پلیس ،)۱۰+برگ معرفی نامه مشــموالن به مراکز آمــوزش را دریافت و برابر
اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.در این اطالعیه آمده اســت ،مشموالن ساکن
تهران بزرگ میبایســت ساعت  ۶صبح روز شنبه مورخ نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۷
و مشموالن ساکن سایر اســتانها نیز ساعت  ۷صبح تاریخ ذکر شده ،در محل
و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشــموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح
اعالم شده ،حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.گفتنی است ،عدم
حضور به موقع در زمان و محلهای تعیین شــده ،غیبت محسوب شده و برابر
ماده  ۵۸قانون خدمت وظیفه عمومی ،محرومیتهای اجتماعی را برای آنان در
بر خواهد داشت.شایان ذکر است ،کلیه مشموالن مذکور میتوانند با مراجعه به
پایگاه فرهنگی سرباز به نشانی  www.vazifeh.irمدارک و وسایل مورد نیاز
جهت ارائه به مراکز آموزش را رویت و در موعد اعزام همراه داشته باشند.

خودمان در تولید داروی مورد نیاز کشور عزیزمان را داریم.
وی در ادامه صحبتهایش با تاکید بر ممنوعیت اکید و
مطلق ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان جهت تهیه دارو و
لوازم پزشکی در تمام بیمارستانهای کشور اعم از دولتی و
خصوصی و سایر بیمارستانها ،گفت :بیمارستانها موظفند
تمام داروها و تجهیزات مورد تجویز پزشکان شاغل مربوطه
را مطابق لیســت دارونامه اختصاصی بیمارستان ،در داخل
بیمارستان تامین کننند .همچنین هر گونه دریافتی خارج
از صورت حســاب رسمی بیمارســتان و هر گونه دریافتی
غیر از صندوق بیمارســتان و بدون ارائه صورت حســاب
رســمی کامال ممنوع اســت.وی افزود :متاسفانه در بعضی
از بیمارســتانها مواردی از این تخلفات دیده میشود ،از
مردم درخواست داریم هر گونه تخلف و یا هر شائبه تخلف
در این زمینه هم در مورد بیماران خانواده خودشــان و هم
در مورد ســایر بیماران را با صرف یک دقیقه وقت به تلفن
 ۱۹۰اطالع دهند .همکاران ما به طور شــبانه روزی آماده
پاســخگویی و پیگیری این موارد هســتند و بعد ار اثبات
تخلف ،حداکثر برخورد قانونی انجام خواهد شد.
حریرچــی در ادامه صحبتهایش با اشــاره به نزدیک
شدن به سالگرد زلزله کرمانشاه گفت :ضمن عرض تسلیت
به مناسبت فرا رسیدن سالگرد فوت هموطنانمان در زلزله
کرمانشاه ،به برخی اقدامات انجام شده مهم در آن زمان که
مورد تقدیر مجامع بینالمللی و ثبت رکوردهای جهانی در
خدمترسانی به مردم در شرایط بحرانی شد و نیز اقدامات
فعلی اشاره میکنم .اعزام ٧٣٥٠مصدوم کمتر از  ۲۰ساعت
در شــرایط قطع برق و تاریکی ،اســتقرار شش بیمارستان
ســیار در کمتر از ١٥ساعت ،انجام ١٩٨٠عمل جراحی در
کمتر از سه روز ،انجام موفق حدود ١٠٠عمل جراحی پیوند

آمادگی  ۵هزار نیروی پلیس برای
خدمترسانی به زوار امام رئوف

فرمانــده نیروی انتظامی گفت :بیش از  ۵میلیــون زائر در ایام پایانی ماه
صفر به مشــهد تشــرف مییابند و بیش از  ۵هزار نیرو از سراسر کشور برای
خدمت رسانی به زوار امام رئوف آمادگی دارند.به گزارش ایلنا ،سردار حسین
اشتری در مراسم وداع ،تشییع و تدفین پیکر مطهر سه تن از شهدای گمنام
دفاع مقدس در جمع خبرنگاران ضمن تســلیت ایام سوگواری آقا ابا عبداهلل
الحســین (ع) و ایام پیش رو ،اظهار داشــت :از ماهها قبل تصمیم بر این بود
تعدادی از شــهدای گرانقدر دفاع مقدس در ستاد ناجا تدفین شوند.فرمانده
نیروی انتظامی تصریح کرد :امروز این توفیق نصیب شــد که میزبان  3تن از
شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در ستاد ناجا باشیم.سردار اشتری با اشاره
به اینکه امیدواریم بتوانیم راه شــهدا را همواره ادامه دهیم ،افزود :تدفین این
عزیزان همواره عامل افزایش انگیزه ،روحیه شهادت طلبی و جهاد و برکت در
کارها است .پیش بینی شده بیش از  5میلیون زائر در ایام پایانی ماه صفر به
مشهد مقدس تشرف یابند و در این راستا بیش از  5هزار نیرو از سراسر کشور
برای خدمت رســانی و تأمین امنیت و آسایش زوار امام رئوف آمادگی دارند.
فرمانده ناجا یادآور شــد :شــهدا با نثار جان خود که ارزشمند ترین سرمایه
زندگی آنها است حافظ جان ،مال و ناموس مردم عزیز میهن بودند و بایستی
همواره یاد و خاطر آنان را زنده نگه داریم.

عضو از جمله اقدامات مهم انجام شده بود.وی مقاوم سازی
و بازسازی بیمارستان آسیب دیده سرپل ذهاب را از دیگر
اقدامات انجام شــده پس از زلزله ســال گذشته کرمانشاه
خوانــد و گفت :این بیمارســتان از اول آذرماه بهرهبرداری
خواهد شــد و در این فاصله در بیمارســتان موقت بانگر با
ظرفیت بیشتر از تختهای قبلی شهرستان ،خدمت رسانی
انجام میشــد.وی افزود :تعمیر و بازسازی بیمارستان قصر
شــیرین نیز در حال اتمام است .همچنین شروع به احداث
یک بیمارستان  ۵۰تختی توسط خیرین کاشان در سرپل
ذهاب و یک بیمارستان  ۹۶تخته توسط خیرین و بانکها
در اســام آباد غرب و ادامه ســاخت بیمارستان  ۳۲تخته
شهرستان ثالث باباجانی و راهاندازی بیمارستان موقت در
ثالث باباجانی تا آخر آبان ماه از دیگر اقداماتی است که در
کرمانشاه انجام شد.
حریرچی در ادامه در پاســخ به ســوالی درباره کمبود
انسولین قلمی گفت :انسولین قلمی معموال در بیمارستان
مورد اســتفاده قابل توجهی ندارد .کسی که در بیمارستان
بستری میشود عمدتا به صورت سرم و گاهی هم به صورت
زیر جلدی انسولین دریافت میکند؛ چرا که انسولینهای
قلمی اثرشــان طویلالمدت اســت و نبایــد برای جراحی
تجویز شوند ،اما در حوزه سرپایی از آن استفاده میشود.
وی در پاســخ به ســوال دیگری دربــاره تخلف برخی
پزشــکان در زمینه دریافت ویزیت گفــت :برخی اقدامات
جزء ویزیت اســت و برخی خــارج از ویزیت قرار میگیرد
و هــر کس خالف قانون عمل کند ،تخلف کرده اســت .به
همین دلیل چنین تخلفاتی باید مورد به مورد به ســامانه
 ۱۹۰گزارش شود تا ما با آن برخورد کنیم .ما یا با تخلفات
برخورد میکنیم و یا در صورت لزوم به صورت بخشنامهای
روال را درست میکنیم .ممکن است یکسری خودارجاعی
ویزیت غیر مجــاز و ارجاعات غیر الزم بــه دیگران انجام
شــود که تخلف است؛ زیرا بیمار هزینه مضاعف میپردازد.
بنابرایــن حتما چنیــن مواردی را به ســامانه  ۱۹۰اطالع
دهید.
وی در ادامه صحبتهایش در پاســخ به سوالی درباره
وضعیت  ۵۰۰میلیون یورویی که قرار بود از صندوق توسعه
ملی برای جبران کمبود نقدینگی دارو و تجهیزات پزشکی
تخصیص داده شــود ،گفــت :در این زمینــه آقای رئیس
جمهور مســتقیما نامه زدند و دفتر مقام معظم رهبری نیز
پاسخ دادند .این  ۵۰۰میلیون یورو طبق توافقات با قیمت
ارز نیمایی ارائه میشــود و طبق مصوبه برای سازمان بیمه
سالمت است و قرار است برای پرداخت بدهیهای دارویی
تجهیزات پزشکی و خدماتی این سازمان ارائه شود .اولویت
اصلی در این زمینه با دارو و تجهیزات پزشــکی است؛ به
طوری که ایــن اعتبار به ریال تبدیل شــده و پرداختها
انجام میشود.

جزئیات تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج
زنان ایرانی با مردان خارجی

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تصویب پیش نویس الیحه قانونی تعیین
تکلیــف تابعیت فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر
داد.محمد شریعتمداری در گفتوگو با ایسنا ،در این باره اظهار کرد :فرزندان
حاصــل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان خارجی میتواننــد به تقاضای مادر
ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند .وی افزود :در قانون مصوب  ۱۳۸۵درباره
وضعیت فرزندان زیر  ۱۸ســال سکوت شــده بود ،اما با اصالح قانون مصوب
 ۱۳۸۵و تصویب پیش نویس قانونی الیحه در جلســه مورخ  ۱۳آبان ماه ۹۷
هیات دولت  ،فرزندان زیر  ۱۸ســال با تقاضای مادر ایرانی خود میتوانند به
تابعیت ایران درآیند.شــریعتمداری با اشاره به اهمیت این الیحه عنوان کرد:
تصویــب این الیحه اقدامی با اهمیت برای برخورداری این کودکان از حقوق
اجتماعــی ،حق اقامت پایدار آنها ،رفع تبعیض بین این کودکان و ســایرین،
افزایش علقه این افراد و سرزمین مادری است.وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
در پایان با اشــاره به اینکه این کودکان معموال در شــرایط فقر بسر میبرند،
دارای مشکالت معیشتی هستند و در معرض انواع آسیبهای اجتماعی قرار
دارنــد اظهار کرد :تصویب این الیحه زمینهای مناســب را فراهم خواهد کرد
که با همکاری و انســجام دســتگاههای مســئول و همراهی فعالین مدنی و
سازمانهای مردم نهاد  ،وضعیت این گروه از کودکان سرزمین ما بهتر شود.

توضیح سازمان غذا و دارو درباره نیترات در سیبزمینی

مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشــامیدنی سازمان غذا
و دارو دربــاره نیترات در ســیبزمینی در برخی مناطق
توضیح داد.
به گزارش ایســنا ،دکتــر وحید مفید دربــاره نیترات
ســیبزمینی توضیح داد :نمونه برداریهای معاونتهای
غذا و دارو دانشــگاههای علوم پزشکی بر اساس روشهای
علمی بــوده و اگر در نمونهای میــزان نیترات حتی چند
برابر باشد ،نمیتوانیم حکم کنیم که کل سیبزمینیهای
کشور این مشکل را دارند .ممکن است در برخی مناطق به
نمونههایی برخورد کنیم که میزان نیترات و نیتریت باالتر
از حد مجاز باشــد ،اما این موضوع به این معنا نیست که
میزان باقی مانده ســموم روی همه محصوالت تولیدی در
کشور به صورت نامتعارف باالتر از حد مجاز باشد.
وی افــزود :در حال حاضر ســازمان غذا و دارو براحتی
میتواند فراوردههای غذایی را به واســطه پروانه ســاخت

آن از کارخانــه تولیدی رهگیری کنــد ،اما این امکان در
مــورد محصوالت کشــاورزی وجود نــدارد و مزارع هنوز
شناســنامهدار نشــدهاند و ما صرفا در صــورت باال بودن
باقی مانده سموم ،موارد را به وزارت جهادکشاورزی اعالم
میکنیم.
مدیرکل فراوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و
دارو با بیان اینکه تمام برنامه ســازمان ،نظارت بر زنجیره
تولید مواد غذایی در قالب «سند ایمنی غذا» است ،افزود:
بــا برنامهریزی صورت گرفته و قول جهاد کشــاورزی در
اوایل زمســتان ،اولین گروه از کدهای شناسه مزارع به ما
اعالم میشــود و ما میتوانیم محصوالت کشاورزی را نیز
ردیابی و پایش کنیم.
مفید ادامه داد :براساس طرحی که در چند سال گذشته
ســازمان غذا و دارو آن را پیگیری میکند ،پایش میزان
باقی مانده سموم کشاورزی ازجمله نیترات و نیتریت و در

مورد برخی محصوالت خاص ،فلزات ســنگین است که در
ســالهای  95 ،94 ،93و  96میزان باقی مانده سموم به
ترتیــب روی  17 ،15 ،7و  18قلــم محصول اندازهگیری
شده که بر اســاس برنامهریزیهای صورت گرفته امسال
نیز ،میزان باقی مانده ســموم روی  30قلم محصول پایش
خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد :مشکل اصلی در مورد محصوالت
کشــاورزی این اســت که در حال حاضر امکان ردیابی و
پیگیری این محصوالت به دلیل عدم شناسنامه دار شدن
باغات کشاورزی وجود ندارد .در نظارتها تعداد محدودی
از این محصوالت ،قابلیــت پیگیری دارند که با هماهنگی
جهاد کشــاورزی مقرر شده است که زمینهای کشاورزی
شناســهگذاری شــده و مــزارع و باغات شناســنامهدار
شوند.
بــه گفته مدیــرکل فراوردههای غذایی و آشــامیدنی

ســازمان غــذا و دارو ،بــرای اینکه موارد پیشــگیرانه در
کنترل محصوالت کشاورزی را داشته باشیم« ،سند ایمنی
غذا» در حال تدوین اســت که چکیده آن تکمیل زنجیره
نظارت از مزرعه تا سفره است؛ به گونهای که یک سازمان
هماهنگ کننده و مســئول وظیفه فرماندهی کنترلها را
بر عهده بگیرد تا مطمئین شــویم تمام حلقههای زنجیره
تولید از مزرعه تا سفره تحت نظارت و کنترل است.
بنابــر اعالم روابط عمومی ســازمان غذا و دارو ،وی در
مورد نشانههای تشــخیص نیترات در محصوالت غذایی،
توضیــح داد :اینکه گفته شــده ســیبزمینی که نیترات
بیشتری دارد ،شــیرینتر بوده و به ماهی تابه میچسبند،
به صورت علمی ثابت نشــده اســت و بعید میدانیم که
صحت داشــته باشــد ،آنچه مبنای ما است ،نمونهبرداری
علمی از محصوالت و آنالیز آزمایشــگاهی و بررسی میزان
نیترات و نیتریت است.

وزیر بهداشت:

برای اداره بیمارستانها در هر دو بخش دولتی و خصوصی با مشکل رو به رو هستیم
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درباره افزایش
تعرفههای پزشــکی در بخش خصوصی گفــت :تعرفهها
مشــخص اســت و تاکنون هم تغییری نکرده است.سید
حســن قاضیزاده هاشــمی در گفتوگو با خبرنگا ایلنا،
دربــاره افزایــش تعرفههای پزشــکی در بخش خصوصی
بــه بهانه افزایش تــورم گفت :اگر مردم مشــاهده کردند
در بیمارســتانی از تعرفه هایی که تعیین شــده ،تخلفی
صــورت گرفته الزم اســت که بــا  ۱۹۰تمــاس بگیرند
و مــورد را اعالم کنند تا پیگیری شــود.وزیر بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی تاکید کرد :تعرفهها مشــخص

اســت و تاکنون هم تغییری نکرده اســت.وی خاطرنشان
کرد :البته مــا گلهمندیم و متعقد هســتیم دولت هرچه
ســریعتر در این زمینه باید تجدیدنظر کند؛ زیرا شــرایط
با اول ســال بســیار متفاوت اســت و بیمارســتانهای
خصوصی و دولتی هزینه نگهداری و ادارهشان تغییر کرده
است.
وی تاکید کرد :در این خصوص بحث سر دستمزد نیست؛
دستمزدها را نمیخواهد افزایش دهند ،بلکه مسئله اصلی
اداره بیمارستانها در هر دو بخش خصوصی و دولتی است
که با مشکل مواجه شــده است.وی درباره اینکه برخی از

دندانپزشــکان به بیماران خود اعالم میکنند مواد اولیه
ندارند و آنها را به سایر پزشکان و مراکز ارجاع میدهند و
درمان فرد را نیمــه رها میکنند؛ عنوان کرد :من گزارش
جدیــدی در این مورد دریافت نکــردهام ،البته مواد اولیه
دندانپزشــکان افزایش قیمت پیدا کرده است.قاضیزاده
هاشــمی خاطرنشان کرد :درباره افزایش قیمتها هم باید
گفت ،به دلیل اینکه در بخش دندانپزشکی فقط برای ۲۵
قلــم حمایت بیمهای داریم ،بــرای  ۱۰۰قلم از  ۱۲۵قلم
خدماتی که ارائه میشود حمایت بیمهای نیست و تعرفه
ثابتی هم وجــود ندارد.وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش

پزشکی تاکید کرد :ممکن است اتفاقی افتاده باشد که باید
پیگیری شود.

نیاز به  ۴۰هزار مشاور در آموزش و پرورش داریم
معاون پرورشــی آموزش و پرورش گفــت برای اجرای
طرح جامع همشاور نیاز به  ۴۰هزار مشاور داریم.به گزارش
خبرنــگار مهر ،علیرضا کاظمی معاون پرورشــی آموزش و
پرورش در مراسم رونمایی از طرح نماد گفت :امروز در واقع
 ۴طرح رونمایی میشــود .ما انتظــار داریم به ابعاد کار در
آموزش و پرورش و اعتبارات آن توجه شود.وی ادامه داد :ما
پیش از این پرونده الکترونیکی دانش آموزی داشتیم که به
این سامانه جدید نماد لینک شده است .نظام استعدادیابی و
تمام آزمونهای استاندارد استعدادیابی به این سامانه لینک
شــده است و هر چه از این سامانه در میآید ،نیمرخ روانی

دانش آموزان اســت.به گفته وی مهمترین بخش این طرح
طراحی اپلیکیشنی اســت که در اختیار مشاوران و والدین
قرار میگیرد و شبانه روز میتوان به اطالعات دانش آموزان
دسترسی داشت و به محض اینکه اتفاقی در ارتباط با دانش
آموزی مشاهده شد در این اپلیکیشن ثبت شود.وی درباره
طــرح دومی که امروز رونمایی میشــود بیان کرد :یکی از
سیاستهای معاونت پرورشــی توسعه فضیلتها در دانش
آموزان است و طرحی تدوین کردیم که بر اساس آزمونهای
روانی ســامانه نماد این موارد توسعه داده میشود .در گام
اول در  ۲۳هزار آموزشــگاه در متوسطه اول کارگاه برگزار

اخبار کوتاه

سهم دارو از اعتبار یک میلیارد دالری «تولید
نهادههای کاالهای اساسی» چقدر میشود؟

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به تخصیص یک میلیارد دالر از صندوق
توســعه ملی به منظور حمایت از تولید نهادههای کاالهای اساســی در داخل
کشــور ،بر لــزوم تخصیص  ۲۰درصد از این مبلغ به حــوزه دارو و حمایت از
داروهای تولید داخل تاکید کرد.دکتر غالمرضا اصغری در گفتوگو با ایســنا،
در این راســتا از معاونت علمی ،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه
کشــور خواســت که با توجه به اســتراتژیک بودن تولید مواد اولیه دارویی و
داروها در داخل کشــور ،جهت تامین داروهای مورد نیاز نظام سالمت کشور،
این بخش را در تخصیص این اعتبارات به طور ویژه لحاظ کنند.رییس سازمان
غذا و دارو از ســازمان برنامه و بودجه خواست تا حداقل  ۲۰درصد از این یک
میلیارد دالر ،در اختیار شرکتهای تولید کننده مواد اولیه دارویی و داروهای
ساخته شده در داخل کشور قرار گیرد.

احتمال حضور «ابتکار» در ورزشگاه آزادی برای
تماشای بازی پرسپولیس-کاشیما

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهــوری از احتمال حضورش برای
تماشای بازی پرسپولیس ـ کاشیما ژاپن در ورزشگاه آزادی خبر داد.معصومه
ابتکار در گفتوگو با ایســنا ،در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا در بازی
پایانی لیگ قهرمانان  ۲۰۱۸آسیا میان تیمهای پرسپولیس و کاشیمای ژاپن ،
زنان ایرانی در کنار زنان ژاپنی در ورزشگاه برای تماشای بازی حضور مییابند
یا خیــر؟ اظهار کرد :حتما زنان ایرانی در ورزشــگاه بــرای این بازی حضور
مییابند.وی ادامه داد :برای حضور در ورزشــگاه برای بازی پرســپولیس قول
صد در صد نمیدهم اما تمام تالشم را خواهم کرد تا برای تماشای بازی بروم.

تکلیف مدارس در استفاده از
کتابهای کمک آموزشی به زودی روشن میشود

وزیر آموزش و پرورش گفت :با ابالغ دستورالعمل جدیدی تکلیف مدارس
در استفاده از کتابهای کمک آموزشی و همکاری با مؤسسات روشن میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه
آیین رونمایی طرح توانمندســازی روانی و اجتماعــی دانشآموزان ،والدین
و کارکنان و نســخه ارتقاء یافته ســامانه جامع مراقبتهای روانی اجتماعی
دانشآموزان (نماد) درباره وجود تبلیغات کتب کمک آموزشی ،گفت :تا زمانی
کنکور را به شــکل موجود داریم نمیتوانیم بگوییم بچهها کالس کنکور نروند
و از کتابهای کمک آموزشی استفاده نکنند .اما در این راستا در هفته آینده
دســتورالعمل جدید برای کتابهای کمک آموزشــی و آزمونهای آزمایشی
به اســتانها ابالغ میکنیم و تکلیف مدارس در اســتفاده از کتابهای کمک
آموزشی و همکاری با مؤسســات روشن میشود.محمد بطحایی درباره اینکه
برخی مؤسسات آموزشی مجوز از دستگاههای دیگر دارند ،ادامه داد :در حال
بررسی مجوزها هســتیم.وی درباره موضوع بررسی سوابق تحصیلی گفت :در
شورای سنجش و پذیرش دانشجو ،موضوع بررسی مجدد سوابق تحصیلی در
دستور کار است که وزیر علوم نتیجه را اعالم میکند.

آینده ،در قاب تصویر عکاسان ایرانی ثبت میشود

بانک آینده ،در راستای مســئولیت اجتماعی خود ،جشنواره عکس «نگاه
بــه آینده» را برگزار میکند.جشــنواره عکس «نگاه به آینده» ،بر آن اســت
تا جوانان هنرمند و عکاســان ایرانی را به اندیشــیدن پیرامون آینده کشــور
عزیزمان تشــویق کرده و از ســوی دیگر منعکس کننده طــرز تلقی جوانان
هنرمند ایرانی باشد.نخستین دوره این جشنواره ،پذیرای آثاری در حوزههای:
بهداشــت و ســامت ،آموزش و تحصیل ،توسعه پایدار ،ســفر و گردشگری
داخلی ،محیطزیســت و کســب و کار خواهد بود.این جشنواره که بهصورت
رقابتی برگزار میشود؛ از نیمه آبانماه جاری آغاز شده و تا پایان آذرماه پیش
روی ،ادامه خواهد داشت.آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره ،پس از بررسی
و تأیید اولیه ،مــورد داوری قرار گرفته و آثار برگزیده عالوه بر دریافت جوایز
نقدی ،در نمایشــگاه عکس «نگاه به آینده» ،نمایش داده میشوند.شرکت در
این رقابت هنری برای تمام عالقهمندان آزاد است و ایرانیان در تمام گروههای
ســنی میتوانند؛ از طریق تارگاه جشــنواره که آدرس آن همزمان با فراخوان
جشنواره اعالم خواهد شد؛ آثار خود را ارسال نمایند.

برپایی مراسم عزاداری پایان ماه صفر در مراکز
مذهبی شمال تهران

مراســم عزاداری به مناســبت روزهــای پایانی ماه صفــر در مرقد مطهر
امامزادگان(ع) ،مساجد ،حسینیهها ومراکز مذهبی شمال تهران اجرا میشود.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه یک مجتبی توســلی معاون امور
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری این منطقه با اعالم مطلب فوق اظهار داشت:
مراسم عزاداری روزهای پایانی ماه صفر و رحلت جانسوز پيامبرگرامي اسالم
حضرت محمد (ص) و شــهادت سبط اكبرش حضرت امام حسن مجتبي (ع)
و آفتاب هشــتم امامت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) در مرقد مطهر صالح
ابن موســی الکاظم (ع) ،امامزاده علی اکبر چیذر(ع) و مساجد محوری شمال
تهران با حضور عزاداران و سوگواران ائمه اطهار (ع) برگزار میشود .وی گفت:
خدمات رســانی به عزاداران و ســوگواران به معنای احترام به ساحت مقدس
پیامبر اســام (ص) و ائمه اطهار(ع) است و توســعه فرهنگ شیعه و احیای
ارزشهای متعال انســانی را به همراه دارد بر همین اساس خدمات فرهنگی،
اجتماعی و همراهی با عزاداران در محالت  27گانه شمال تهران اجرا میشود.

دو نشانه اصلی ابتال به تومور گوش

اســتاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به دو نشانه اصلی ابتال
به تومور گوش گفت :در ســنین باال پیرگوشــی دلیل عمده وزوز گوش است
ولی در هر شرایط باید این مساله جدی گرفته شود و جهت تشخیص علت آن
اقدام به موقع انجام داد .دکترعلی افتخاریان در آستانه برگزاری شانزدهمین
کنگره بینالمللی انجمن علمی جراحان گوش ،گلو ،بینی و سر و گردن ایران
اظهار داشت :این کنگره  6تا  9آذرماه سال جاری در مرکز همایشهای رازی
با حضور اســاتید و صاحبنظران برجســته برگزار میشود .وی افزود :اتولوژی
مربوط به بیماریهای گوش و قاعده طرفی جمجمه بوده که شــامل تومورها،
مشــکالت مادرزادی گوش و عفونت گوش و  ...است .وی در مورد تومورهای
گوش گفت :اکثر این تومورها با کمشنوایی و صداهای اضافه در گوش همچون
وزوز گوش همراه هستند و عالئم دیگری همچون درد ،کمتر در مراحل اولیه
با آن همراه است.

قرص برنج جان  ۸۵نفر را طی  ۶ماه
در پایتخت گرفت

معاون پرورشی آموزش و پرورش:

میکنیم ۱۰ .ســاعت کارگاه توانمندسازی برگزار میشود.
در گام دوم برای  ۶فصیلت محوری را در قالب  ۲۴مهارت،
محتوا برای مشاوران تولید شده که امروز رونمایی میشود.
معاون پرورشــی اظهار کرد :یک میلیون دانش آموز در این
محدوده تحت پوشــش هستند و  ۲۰میلیارد تومان هزینه
این فعالیتهاســت .همچنین به صورت غیر حضوری برای
 ۶۰۵هزار معلم نیــز آزمونهایی برگزار میکنیم.وی ادامه
داد :کار دیگــری که امروز رونمایی میشــود طرح مهارت
خوب زیستن در زندگی مشترک است و برای دانشآموزان
پایــه  ۱۱و برای  ۴۳۰هزار دانش آموز دختر این طرح اجرا
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میشــود که شامل ۱۶ساعت آموزش مهارت خوب زیستن
در زندگی مشترک است با سرفصلهای مشخص که بیش
از  ۶میلیارد هزینه دارد.وی درباره طرح آخر بیان کرد :طرح
بعدی طرح همیار مشــاور اســت .یکی از بهترین اقدامات
در حــوزه مراقبتها خواهد بود که در متوســطه اول اجرا
میشود .در این طرح هر کالس یک مشاور دانش آموز دارد
و پیش بینی ما در گام اول  ۱۰۰هزار همیار مشــاوره است.
کاظمی در پایان گفت :بدون نیروی انسانی متخصص اتفاقی
نمیافتد .ما  ۴۰هزار مشاور نیاز داریم تا طرح جامع مشاور
را اجرا کنیم.

اداره کل پزشــکی قانونی اســتان تهران اعالم کرد ۸۵ :مورد فوت ناشی از
مســمومیت با قرص برنج در  ۶ماه نخست سالجاری به مراکز پزشکی قانونی
تهران ارجاع شــده که این رقم در مقایســه با مدت مشابه سال قبل  ۲۵درصد
افزایش یافته اســت.به گزارش ایلنا ،اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعالم
کرد :درشش ماه نخست امسال  ۸۵نفر در اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود
را از دست داده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال فبل که تعداد
فوت ناشی از مسمومیت با قرص برنج  ۶۸نفر اعالم شده بودبیست وپنج درصد
افزایش یافته اســت .بنابر این گزارش از کل فوت شدگان ناشی از مسمومیت با
قرص برنج در ۶ماه  ۴۹،نفر مرد و  ۳۶نفر زن بوده اند و در شهریورماه امسال ۱۶
مورد فوتی براثرمســمومیت با قرص برنج به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
ارجاع شده است.آلومینیوم فسفاد که از آن برای ضد عفونی کردن و جلوگیری
از آفــت زدگی غالتی چون برنج مورد اســتفاده قرار میگیرد،به نامهای تجاری
مختلفی همچون کوئیک فوس ( )Quickphosو سلفوس ( )Celphosوجود
دارد که در ایران به نام قرص برنج مشهور است.
تیتر اخبار
رشد  ۳۱درصدی بیمه زنان خانهدار تحت پوشش تأمین اجتماعی
پروانه فعالیت مهرگان تاکسی به دلیل احراز تخلفات لغو شد
افتتاح چهار پروژه عمرانی پایتخت در هفته آینده
افتتاح چهل و ششمین بازارچه پاییزه کهریزک
وکالیی که دفتر ازدواج و طالق دارند باید پروانهشان را پس بدهند
فوت  ۵۷زائر در اربعین ۹۷

