0 4

اجتماعي

وطن امروز شماره 2485

نبضجامعه
با دستور رئیس دانشگاه ابالغ شد

ممنوع شدن دادن هدیه
به مدیران دانشگاه آزاد

یکشنبه  24تیر 1397

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی با اشاره به افزایش قیمت  200درصدی برخی داروها مطرح کرد

بیماران کلیوی ناتوان در تهیه دارو
بیماران دارای شرایط پیوندکلیه به دلیل افزایش قیمت داروها دیالیز را به پیوند ترجیح میدهند

با دس��تور فره��اد رهبر ،رئیس دانش��گاه
آزاد انجام تش��ریفات زائ��د و هدیه به مدیران
این دانش��گاه ممنوع اعالم ش��د .ب��ه گزارش
«وطنامروز» ،در این بخش��نامه آمده اس��ت:
«حسب دستور ریاست دانش��گاه در جلسات
و بازدیده��ای هماهن��گ ش��ده وی و دیگ��ر
مدیران سازمان مرکزی دانشگاه در استانها و
واحدهای تابعه ،ضمن پرهیز از انجام تشریفات
زائد ،از تهیه هر نوع هدیه موکدا خودداری شود.
در زم��ان حضور دبیران هیات امنا و یا مدیران
استانها در سازمان مرکزی ،هیچگونه سوغات
یا هدیهای برای مدی��ران پیشبینی و در نظر
گرفته نشود».

صدور حکم ناظم مدرسه معین

ش��عبه  ۱۰۹۱مجتمع قضایی ارشاد حکم
ناظم مدرس��ه معین را صادر ک��رد .به گزارش
تسنیم ،ناظم مدرسه معین که به کودکآزاری
و تشویق به فساد و فحشا متهم است ،از سوی
دادگاه به حبس و ش�لاق محکوم ش��ده است.
هفتم خرداد ماه امسال بود که یکی از سایتهای
خبری ،از آزار و اذیت تع��دادی از دانشآموزان
مدرس��های در غرب تهران توسط ناظم مدرسه
خبر داد؛ خبری که ب ه سرعت در فضای مجازی
پیچید و بهدنبال آن ،فیلمهایی از ناظم مدرسه
منتشر شد .پس از پیگیریها و شکایت والدین
دانشآموزان 22 ،خرداد دادستان تهران از صدور
کیفرخواست برای ناظم مدرسه معین با  4عنوان
اتهامی خبر داد و گفت :در گام نخست  15نفر از
والدین دانشآموزان این مدرسه شکایت خود را
نسبت به ناظم مدرسه اعالم کردند و در نهایت
 8نفر در دادگاه حضور یافتند .وی با بیان اینکه
دادستانی تهران پس از تشکیل پرونده تحقیقات
تخصصی خود را آغاز کرد ،افزود :در گام نخست
دانشآموزانی که والدین آنها طرح شکایت کرده
بودند در پزشکی قانونی حضور یافته مورد معاینه
قرار گرفتند .در تمام گزارشهای پزشکی قانونی
به آن معنا تجاوز جنسی که در اخبار اولیه آمده
بود بهمعنای جرائم خاص جنس��ی مش��اهده
نشد اما تعرضات جنس��ی گزارش شد و متهم
هم پذیرفته اس��ت .در نهایت پرونده ناظم این
مدرسه به مجتمع قضایی ارشاد ارسال و جلسه
دادگاه روز ش��نبه  16تیر با حض��ور تعدادی از
اولی��ای دانشآم��وزان و  2ت��ن از دانشآموزان
برگزار شد؛ جلسه  4ساعت بهطول انجامید و در
نهایت دادگاه ختم رسیدگی را صادر کرد و حکم
متهم این پرونده در مرحله بدوی ،صادر و ناظم
مدرسه به حبس و شالق محکوم شد.
سرپرست سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی:

کتب درسی اثربخشی الزم را ندارند

سرپرست س��ازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزش��ی با بی��ان اینکه قبل از آنک��ه اهداف
دورههای تحصیلی در س��ازمان پژوهش وضع
شود ش��روع به تغییر کتب درس��ی بر اساس
سند برنامه درسی ملی کردیم ،گفت :کتب ما
بهرغم تالشهای بسیار ،اثربخشی الزم را ندارند.
حی��در تورانی در برنام ه تلویزیونی پرسش��گر
با بیان اینکه س��ازمان پژوهش هر ساله ۱۴۰
میلیون جلد کتاب آموزش��ی در  ۱۲۰۰عنوان
به چاپ میرساند ،گفت :تیراژ ساالنه مجالت
رش��د نیز  ۴۰میلیون در  ۳۰عنوان است .وی
افزود :تولید محتوا در آموزشوپرورش بر عهده
سازمان پژوهش است .تورانی ادامه داد :کتابها
جدیدالتالیف ش��دند اما معلم��ان ما و مدیران
مدارس آمادگی الزم برای تدریس کتب جدید
را نداش��تند و خانوادهها از آن آگاه نبودند .وی
افزود :قبل از آنکه اهداف دورههای تحصیلی را
وضع کنیم شروع به تغییر کتب درسی بر اساس
سند برنامه درس��ی ملی کردیم ،در حالی که
کتب ما بهرغم تالشهای بسیار ،اثربخشی الزم
را ندارن��د .تورانی افزود :کتب جدیدالتالیف هر
 5سال یکبار باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرند
ک��ه فرصتی اس��ت تا برنامه درس��ی را اصالح
کنیم .سرپرست سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزش��ی با بی��ان اینکه آموزشوپ��رورش ما
مطلوب نیس��ت اما مخروب هم نیس��ت و جا
ب��رای کار کردن وجود دارد ،عنوان کرد :حجم
باالی کتب ،حافظهمح��ور بودن ،عدم آمادگی
الزم برای معلمان ،تالیف یک کتاب واحد برای
کل کشور و آگاهی نداشتن خانوادهها و بسته
بودن در سازمان پژوهش از جمله ایراداتی است
که وارد میش��ود .تورانی اضافه کرد :از امسال
دیگر کتب درسی نونگاشت نمیشوند تا فرصت
یابیم توانمندس��ازی ایجاد و بازنگری کنیم و
به س��مت انطباق کتب درس��ی با سند تحول
بنیادینبرویم.

گروه اجتماعی :رئیس انجمن خیریه
حمای��ت از بیماران کلی��وی گفت:
داروهای��ی که بیم��اران پیوند کلیه
مصرف میکردند ،اوایل امسال برای
ی��ک دوره  ۱۳۰ه��زار تومان بود که
ناگهان به  ۲۶۰هزار تومان و در نهایت
به  ۳۲۰هزار تومان رسیده است.
داریوش آرمان نسبت به افزایش
قیم��ت داروهای بیم��اران دیالیزی
و پیون��د کلیه هش��دار داد .آرمان با
تاکید بر اینکه مش��کل اصلی گران
ش��دن دارو اس��ت ،ب��ه ایلن��ا گفت:
افزایش  ۱۰۰تا  ۲۰۰درصدی قیمت
دارو را از اس��فندماه س��ال  ۹۶تا این
لحظه ش��اهد هس��تیم ،البته وزارت
بهداش��ت اعالم کرد طب��ق تعرفهها
عمل میکند اما همانطور که گفتم
موضوع اصلی گران ش��دن خود دارو
است .وی تصریح کرد :داروهایی که
بیماران پیوند کلیه مصرف میکردند،
اوایل امسال برای یک دوره  ۱۳۰هزار تومان بود که
ناگهان به  ۲۶۰هزار تومان و در نهایت به  ۳۲۰هزار
تومان رسیده است .این داروها برای بیماران پیوند
کلیه پرمصرف نیز هستند.
■■افزایش قیمت  200درصدی!

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
خاطرنشان کرد :تمام داروهای بیماران پیوندی و
دیالیزی گران شده است و دستکم  100درصد
و برخی از داروها نیز تا  ۲۰۰درصد افزایش قیمت
داشته است .این مسأله رسما به وزارت بهداشت و
حتی به وزارت کار منتقل و اعالم شده که هزینه
داروهای بیماران دیالیزی و پیوند کلیه کمرشکن
شده است .آرمان با اشاره به اینکه بخشی از داروها
که تحت پوشش بیمهها نیست ،بسیار گران شده
است ،گفت :بیماران دیالیزی جزو بیماران خاص
آوای شهر گروه اجتماعی :معاون حملونقل
و ترافیک شهرداری تهران درباره
توزی��ع  4هزار آرم طرح ترافیک س��یار بین نهادها
و اقشار خاص با ش��ارژ یک میلیون تومانی ،گفت:
در این باره توضیح نمیدهم .هر اقدامی انجام شده
طبق مصوبه شورای ترافیک بوده است.
محسن پورس��یدآقایی در پاسخ به این پرسش
که بر اس��اس مصوبه شورا باید اس��امی رسانههای
دریافتکننده آرم طرح ترافیک خبرنگاری را اعالم
میکردید ام��ا این موضوع اتفاق نیفتاده اس��ت ،به
فارس گفت :پاس��خ این موضوع را به ش��ورا دادهام و

کلی ه ب��رای دولت ،بیمهها و کش��ور
هزینه دارد ،گفت :امروز هزینه هر بار
دیالیز حدود  ۳۰۰هزار تومان اس��ت
که اگر این عدد را ضرب در  ۳۱هزار
بیمار دیالیزی کنید که باید هفتهای
 3بار دیالیز ش��وند ،در نهایت به رقم
سرسامآور روزانه  4/5میلیارد تومان
میرسید.
■■نایاب شدن برخی داروها

هس��تند که مزایای بیمهای
وی خاطرنش��ان ک��رد :در
دارن��د اما برخ��ی از داروهای رئیس انجم�ن خیری�ه حمایت از بین بیم��اران دیالیزی افرادی
آنها تحت پوشش بیمه نیست بیم�اران کلیوی خاطرنش�ان کرد :هس��تند ک��ه ماهان��ه تا یک
و مشکل اصلیتر این است که تم�ام داروه�ای بیم�اران پیوندی میلی��ون تومان هزین��ه دارو،
بیماران پیوند کلیه باید برای و دیالی�زی گ�ران ش�ده اس�ت و پرداخت میکنند و مش��کل
زنده ماندن و زنده نگ ه داشتن دس�تکم  100درص�د و برخ�ی از جدیتر این است که با توجه
عضو پیوندی هر روز داروهای داروه�ا نیز ت�ا  ۲۰۰درصد افزایش به وضعی��ت گرانی دارو برخی
از بیم��اران که ش��رایط پیوند
مختلف��ی را مصرف کنند اما قیمت داشته است
متاس��فانه به مح��ض اینکه
کلیه را دارن��د و نوبت آنها فرا
وارد چرخه پیوند کلیه شده و عمل پیوند را انجام رسیده ،اعالم میکنند که با شرایط دیالیز راحتتر
میدهند ،از شمول بیماران خاص خارج میشوند هستیم ،چون امکان پرداخت هزینههای دارویی و
و باید هزینه دارو را بپردازند و این در حالی است مراقبته��ای بعد از پیوند را ندارند و برای آنها این
که برخی از داروهای حیاتی بیماران پیوند کلیه هزینهها س��نگین و گران است و به همین خاطر
چون خارجی است ،مشمول بیمه نیست.
ترجیح میدهند در شرایط دیالیز باقی بمانند .آرمان
با بیان اینکه یک بیمار دیالیزی  7برابر بیمار پیوند
■■ترجیح دیالیز به پیوند
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره حواشی طرح ترافیک:

اگر اسم رسانهها را اعالم کنیم سهمخواهی میشود
دلیلی ندارد به شما توضیح بدهم .معاون حملونقل
و ترافیک ش��هرداری تهران در پاسخ به این پرسش
که نمایندگان مجلس و فرزندانشان برخی مدیران
شهرداری و کارمندان شهرداری آیا جزو خبرنگاران
بودند که آرم خبرنگاری با تخفیف  90درصد دریافت
کردهاند ،گفت :همینها خوب است! ما هم به دنبال
این هس��تیم؛ ش��ماها بگردید ببینید چ��ه افرادی

نماینده ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر عنوان کرد

توصیههایی برای حجاج در منا
گروه اجتماعی :نماینده ولیفقیه
زیارت
در جمعی��ت هاللاحمر ضمن
توصیههایی برای حجاج در منا ،گفت :فعالیتهای
هاللاحم��ر دغدغه ب��زرگ حجاج در س��الهای
گذش��ته که همان مساله س�لامت بوده را مرتفع
کرده اس��ت .حجتاالس�لام
معزی در ارتباط با حج تمتع
و اقدامات هاللاحمر در این
زمینه ،به فارس اظهار داشت:
مرکز پزش��کی حج و زیارت
هاللاحمر از جمله نهادهایی
اس��ت که در جهت خدمترس��انی به زائران حج
تمتع اقدام��ات الزم را انجام میدهد و نمایندگی
ولیفقی��ه نیز تالش میکن��د از طریق راهنمایی
و کادر پزش��کی روحیه معرفتی آنه��ا ارتقا یابد و
گزارش 2گ�روه اجتماع�ی :قائممقام تولیت
آستان قدس با اشاره به شعار امسال
دهه کرامت ،گفت :بیش از  ۴۰هزار خانواده ش��هدا و
جانبازان در حرم رضوی حضور دارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،با فرارسیدن
ایام دهه کرامت ،س��ید مرتضی بختیاری در نشست
خبری تش��ریح برنامههای دهه کرامت آستان قدس
رضوی گفت :دهه کرامت امس��ال با چهلمین سال
انقالب اسالمی همزمان شده است و با توجه به شعار
حمایت از کاالی ایرانی میتوانیم در دهه کرامت به آن
بپردازیم .وی گفت :فرصتهایی که ما در ارتباط با دهه
کرامت از آن استفاده میکنیم تشکیل ستادی از طرف
حجتاالسالم رئیسی به نام ستاد مناسبتهاست که
در این ایام فعالیتهای ویژهای را انجام میدهد .وی
درباره مناسبتهای دهه کرامت تصریح کرد :والدت
کریمه اهل بیت(ع) ،روز گرامیداش��ت امامزادگان و
بقاع متبرکه ،گرامیداشت امامزاده صالح ،گرامیداشت
احمد بن موسی(ع) و میالد امام رضا(ع) مناسبتهای
ده��ه کرامت اس��ت .قائممقام تولیت آس��تان قدس
درباره ش��عار امس��ال برای دهه کرامت عنوان کرد:
امس��ال شعار «خدمت کریمانه» را برای دهه کرامت
انتخاب کردهای��م .بختیاری گف��ت :در دهه کرامت
برنامهه��ا را در  4بخش تدوین کردهایم ،بخش��ی از

برنامههای بیشتری برای حجاج انجام گیرد .نماینده
ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر در ارتباط با انجام
رمی جمرات در منا و اضطرابی که ممکن است به
دلیل حوادث گذشته در میان حجاج باشد ،گفت:
س��ازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری
اقدام��ات و راهنماییه��ای
الزم را انج��ام میدهند البته
باید توجه داش��ت که حجاج
هم��واره بای��د به ارش��ادات
روحان��ی و مدی��ر کاروان به
صورت جام��ع و کامل توجه
داشته باشند .وی تأکید کرد :به دلیل اینکه حجاج
اصوالً زبان عربی بلد نبوده و محیط را نمیشناسند
بنابراین در انجام این مراس��م باید از هرگونه اقدام
سرخود خودداری کرده تا دچار مشکل نشوند.

حقش��ان نبوده که آرم خبرنگاری دریافت کنند اما
دریافت کردهاند؛ فش��ار افکار عمومی خوب اس��ت.
پورسیدآقایی در پاسخ به این پرسش که آیا فرزندان
نمایندگاننیزباید طرحخبرنگاری میگرفتند؟گفت:
همه آنها نامه داش��تند که در مؤسسه کار میکنند
خ��ب! حاال ما باید چ��ه کار کنیم .معاون ش��هردار
تهران در پاسخ به این پرسش که چرا اسم رسانهها

را اعالم نکردید ،گفت :اگر اسم رسانهها را اعالم کنیم
سهمخواهی میشود و بعد میگویند که کدام رسانه
چقدر آرم دریافت کرده است .پورسیدآقایی افزود :در
حال رسیدگی هستیم و افرادی را که خبرنگار نبودند
و نام��ه دروغ گرفتهاند حذف میکنیم؛ همین حاال
هم چند نفری را حذف کردهایم .معاون حملونقل
و ترافیک ش��هرداری تهران در پاسخ به این پرسش
که  4هزار آرم طرح ترافیک سیار بین نهادها و اقشار
خاص با شارژ یک میلیونی توزیع شده است ،گفت:
در این باره توضیح نمیدهم؛ طبق مصوبه ش��ورای
ترافیک بوده و هر چه مصوبه بوده اجرایی شده است.

مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی پیشبینی کرد

بارش پراکنده باران در شمال و جنوب کشور
آب و هوا گروهاجتماعی:مدیرکلپیشبینی
و هشدار سریع سازمان هواشناسی
گفت :بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی
هواشناس��ی ،طی  3روز آینده در ارتفاعات شرق
هرمزگان ،ارتفاعات جنوب سیستانوبلوچستان،
ش��مال آذربایجانش��رقی،
ش��مال آذربایجانغرب��ی و
ارتفاع��ات الب��رز مرکزی و
شرقی در ساعات بعدازظهر
و اوایل ش��ب بارش پراکنده،
رع��د و ب��رق و وزش ب��اد
رخ خواه��د داد .احد وظیفه با اش��اره به اینکه در
خوزس��تان و بوش��هر در پارهای نقاط وزش باد و
خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود ،به ایسنا
گفت :طی  3روز آینده در ش��رق و ش��مال شرق

قائممقام تولیت آستان قدس برنامههای دهه کرامت را تشریح کرد

«خدمت کریمانه» شعار امسال دهه کرامت

برنامهه��ا در ح��رم مطهر حض��رت معصومه(س) و
بخشی در مش��هد مقدس اجرایی میشود و بخشی
نیز در س��طح ملی و بینالمللی تدارک دیده ش��ده
است« .ش��کوه رضوان» عنوان برنامهای است که در
آن مراسمهایی در حرم مبتنی بر سبک زندگی امام
هشتم برپا میش��ود و تالش کردیم در این برنامه از
نخبگان اس��تفاده کنیم .وی درباره غبارروبی داخل
ح��رم بیان ک��رد :نقش بهش��ت که شستوش��وی
گنبد مطهر امام رضا(ع) اس��ت نیز امسال با حضور

وی گفت :این در حالی اس��ت که
هزینه پیوند کلیه بس��یار کم است و
اگر بیمار پیوند کلی ه شود ،عمال این
هزینههای سرسامآور از دوش دولت
برداش��ته میش��ود ،کیفیت زندگی
بیماران افزایش پیدا میکند و تعداد
مراجعات به بیمارستانها به حداقل
ممکن میرس��د .پرسش اینجاست
که چرا بیمهها و وزارت بهداشت و در
نهایت دولت فکری به حال این مساله
نمیکنند و برای آن برنامهریزی انجام
نمیدهند که آمار پیوند را طی  2یا  3سال افزایش
دهند و هزینههای داروهای آن را تامین کنند و در
نهایت رقم  4/5میلیارد توم��ان در روز را که برای
بیماران دیالیزی میشود ،آن هم با تحمل آن همه
رنج ،کاهش دهند؟
رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
گفت :باخبر ش��دیم که یکی از داروهای پرمصرف
برخی بیماران دیالیزی نایاب ش��ده است ،بیماران
م��ا به دنبال این دارو هس��تند و این دارو حتی در
داروخان��ه  ۱۳آبان و هاللاحم��ر که محل اصلی
توزیع آن است نیز موجود نیست و با این وضعیتی
که پیش میرود خوشبین نیستیم که بازار دارویی
آرامی داش��ته باش��یم ،بنابراین هم با کمبود دارو
مواجه هس��تیم و هم با افزای��ش قیمت داروها که
بسیار نگرانکننده است.

شخصیتهای کش��وری اجرایی میشود .همچنین
در دهه کرامت همایش معینالضعفا نیز اجرا میشود
ک��ه در این برنامه بیش از  ۶۰هزار نفر از افراد ناتوان
یا بیماری خاص به حرم مشرف میشوند .البته قرار
است بیش از  ۴۰هزار نفر از خانواده شهدا و جانبازان
همزمان با دهه کرامت به مشهد مقدس برای زیارت
بیایند .وی افزود :آذینبندی محلهها و قرآنخوانی از
مهمترین این برنامههاست که با هدف نشان دادن و
تقویت فرهنگ میزبانی اجرایی خواهد شد .همچنین

کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید خواهیم
داشت همچنین احتمال خیزش گرد و خاک در
پارهای از این مناطق دور از انتظار نیست .مدیرکل
پیشبینی و هشدار سریع س��ازمان هواشناسی
افزود :در س��ایر مناطق کش��ور طی  3روز آینده
تغییرات قابل مالحظه جوی
وجود ندارد .وظیفه در پایان
درباره ش��رایط جوی تهران
اظه��ار کرد :آس��مان تهران
( ۲۴و  ۲۵تیرم��اه) ص��اف
خواه��د ب��ود .همچنین در
بعضی س��اعات وزش باد در پایتخت پیشبینی
میشود .بیشترین و کمترین دمای تهران طی 2
روز آینده به ترتیب  ۳۹و  ۲۷درجه س��انتیگراد و
 ۴۰و  ۲۹درجه سانتیگراد خواهد بود.
در برنامه امام رئوف همزمان با دهه کرامت از بیماران
و خانوادههای شهدا عیادت میکنیم .قائممقام تولیت
آستان قدس رضوی(ع) از طرح آزادی زندانیان دارای
جرم غیر عمد در دهه کرامت خبر داد و گفت :امسال
بر اس��اس طرح «یا ضامن آهو» در تالش هستیم تا
تع��دادی از زندانیانی را که دارای جرایم غیر عمد در
سطح شهر مشهد هستند ،آزاد کنیم .ضمناً در صورت
امکان جهت آزادسازی زندانیانی که دارای جرایم غیر
عمد در سایر استانهای نیز هستند ،تالش خواهیم
کرد .در ادامه بختیاری گفت :امسال در دهه کرامت
گروههای تبلیغی نیز با عنوان س��فیران امام رضا(ع)
در توس��عه فرهنگ رضوی در ش��هرها و استانهای
مختلف تالش میکنند تا فرهنگ و سیره رضوی را
بخوبی تبیین کنند .همچنین امسال در دهه کرامت
کرسیهای تالوت در  ۱۲۰۰نقطه از سطح استانها
برپا میشود 4 .نشست نخبگانی با موضوعات مختلف
و سومین اجالسیه امام رضا(ع) محور وحدت شیعه
و سنی پیشبینی شده است .قائممقام آستان قدس
رضوی درباره برنامههای آس��تان ق��دس رضوی در
گستره بینالمللی خاطرنشان کرد :برنامه ایوان آفاق
سفیران خورشید امسال در سطح وسیعی در کشورها
پیشبینی شده است .عالوه بر این همایش مزارات و
کتاب سال رضوی نیز برپا میشود.

پل ارتباطی

درخواست از شهرداری تهران

ای��ن روزه��ا د ِر خانههای اط��راف میدان
چهارصد دس��تگاه واقع در خیابان قانون غربی
در منطق��ه  14با تبلیغات غیرقانونی ش��هری
مانند لوله بازکنیها و تخلیه چاهها پوش��انده
شده است و ش��رکتهای متخلف با اسامی و
شمارههای گوناگون برچس��بهای تبلیغاتی
خ��ود را روی در و دی��وار مردم نصب میکنند
و به دلیل عدم برخورد با تخلف آش��کار آنها از
سوی ش��هرداری منطقه  ،14نس��بت به درج
این برچس��بها هیچ ترس و دلهرهای ندارند و
اقدام غیرقانونی خود را براحتی انجام میدهند.
د ِر خانههای اطراف میدان چهارصد دستگاه به
وسیله این برچسبها چهره نامناسبی گرفته
اس��ت .از ش��هرداری منطقه  14درخواس��ت
رسیدگی فوری به این موضوع را داریم.
جمعی از اهالی میدان چهارصد دستگاه

کوتاه وگویا

■■مدیرکل مصدومین شیمیایی بنیاد شهید
و امور ایثارگران به تش��ریح امکانات و شرایط
جانب��ازان ش��یمیایی شهرس��تان سردش��ت
پرداخ��ت .محمدرض��ا صدیقیمق��دم درباره
وضعیت فعلی جانبازان ش��یمیایی سردشت و
اقدامات انجام شده ،گفت :پس از توافقات شکل
گرفت��ه بین بنیاد و وزارت بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزشکی مقرر شده است این وزارتخانه
تمهی��دات الزم جهت صدور مجوزهای قانونی
کلینیک ،آزمایشگاه ،داروخانه و تأمین نیروی
تخصصی مورد نیاز را انجام دهد.
■■در راس��تای غنیس��ازی اوق��ات فراغ��ت
ش��هروندان ش��مال تهران ،جش��نواره بزرگ
تابستانی «شادستان تهران» با محوریت محالت
در پارک ملت برگزار میشود.
■■احمد مقارهعابد ،دبیر علمی چهارمین کنگره
ایمپلنت دندانی گفت :برای افراد سیگاری که
روزانه اس��تعمال بیش از  ۱۰نخ سیگار دارند،
بیمارانی که داروهای کورتن استفاده میکنند و
بیماران گرفتار دیابت و پوکی استخوان کنترل
نشده بهتر اس��ت ایمپلنت انجام نشود یا این
اقدام حتما در مراکز تحت مراقبت خیلی خاص
و نه در مطب انجام میشود.
■■مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی
گفت :قاچاقچی یک دس��تگاه خ��ودرو با رای
شعبه ماکو به پرداخت  3میلیارد و  651میلیون
ریال جریمه نقدی محکوم شد .محمد اقوامی
افزود :ماموران گمرک بازرگان با بررسی اسناد
اعالم کردند یک دستگاه خودرو به کشور وارد
ش��ده اما در موعد مقرر از کش��ور خارج نشده
است .پس از دریافت شکایت این پرونده ،شعبه
ویژه رس��یدگی به قاچاق کاال و ارز ماکو متهم
پرونده را به پرداخت جریمه محکوم کرد.
■■ویژهبرنام��ه روز جهان��ی ب��دون نایلکس با
هم��کاری معاونت امور اجتماع��ی و فرهنگی
و معاون��ت خدمات ش��هری و محیطزیس��ت
ش��هرداری منطق��ه  10ته��ران در بوس��تان
رضوان برگزار ش��د .در ای��ن برنامه کانونهای
اجتماعمحور س�لامت در بوستان رضوان گرد
هم آمدند و ضمن اعالم حمایت از برنامههای
محیطزیست از برنامههای آموزشی ،فرهنگی و
هنری تدارک دیده شده بهرهمند شدند.
■■ش��اعر «یک قاچ هندوانه» از مجموعه شعر
نوجوان امروز همزم��ان با روز ادبیات کودک و
نوجوان در میان اعضای مرکز فرهنگی-هنری
کان��ون پرورش فک��ری ک��ودکان و نوجوانان
اسفراین در استان خراسان شمالی حضور یافت.
زهرا داوری در این دیدار کودکان و نوجوانان را
ب��ه خوب دیدن ،تجربه کردن و خواندن کتاب
دعوت کرد.
■■سالن و نمایشگاه اصلی موزه طبیعت و حیات
وحش ای��ران -دارآباد -با هدف فراهمس��ازی
شرایط مناسب برای نگهداری از حیوانات زنده،
با نصب تجهیزات الزم بازگشایی شد.
■■رضا فضل زرندی ،معاون قضایی و توس��عه
مدیریت منابع دیوان عدالت اداری اعالم کرد:
«تفاوت تطبیق حق��وق» و «فوقالعاده ویژه»
جزو مبانی کسور بازنشستگی کارمندان دولت
است و در س��ال جاری این موارد در پرداخت
پاداش پایان خدمت کارکنان لحاظ میشود.
■■علی اس��فندیار ،عضو هیات علمی دانشگاه
صنعتی ش��ریف با انجام یک طرح تحقیقاتی
مش��ترک با محقق برجسته دانشگاه منچستر
انگلس��تان و برنده جایزه نوبل فیزیک در سال
 2010و همچنین محققانی از کشور اسپانیا و
ژاپن ،موفق به انتش��ار نتایج آن در معتبرترین
مجالت جهان science ،و  natureشد.
■■بهروز بنیادی ،عضو کمیس��یون بهداش��ت
و درم��ان مجلس گفت :تا زمانی که سیس��تم
ارجاع و زیرس��اختهای الزم فراهم نش��ود ،به
طور طبیعی حضور پزشک خانواده در مناطق
کارآی��ی الزم را ندارد ،زیرا مردم پس از مراجعه
به پزشک خانواده نیازمند ارجاع به مراکز باالتر و
استفاده از پرونده الکترونیک سالمت هستند که
باید تمام این کمبودها را رفع کرد البته وزارت
بهداشت در یک س��ال گذشته با سرعت قابل
قبولی زیرس��اختهای سیستم ارجاع در بحث
فناوری اطالعات را فراهم کرده است.

