نگاه
با اعالم نتایج طرح خودپردازهای سرنگ

مسیر مبارزه با تزریق خطرناک هموار شد

اخبارکوتاه
دانشآموزان پسر استان تهران
تابستان به عمره مفرده میروند

فارس :مدیرسازمان دانشآموزی شهرستانهای اسـتان
تهران گفت :تابس��تان سال جاری  270دانشآموز پسر
در 2کاروان به عمره مفرده اعزام خواهند شد .سید احمد
موسوی افزود :دورههای آموزش عملی 14تیر سال جاری
در کانون شهید فهمیده برگزار و دانشآموزان زائر در دو
مرحله  8و  25تیر س��الجاری به عمره اعزام میشوند.
وی ادام��ه داد :همایش دانشآموزان دختر عمرهگزار در
 23تیر در حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) به صورت
قطبی ـ کشوری با حضور  600نفر از دانشآموزان دختر
شهرستانهای استان تهران که در سالجاری به عمره
مفرده اعزام شدهاند و با حضور استانهای همجوار برگزار
میشود.

ارتفاع آب دریاچه ارومیه
 55سانتیمتر کاهش یافت

مهر :مدی��ر عامل س��ازمان آب منطق��های آذربایجان
غربی گفت :ارتفاع آب دریاچه ارومیه نس��بت به مدت
زمان مشابه س��ال گذشته 55 ،سانتیمتر کاهش یافته
اس��ت .نقی کریمی افزود :با وجود بارندگیهای مناسب
از ابتدای س��ال جاری متاسفانه وضعیت دریاچه ارومیه
مناسب نیست و روز به روز از وسعت این دریاچه کاسته
میشود.وی از رش��د  51درصدی میزان بارش باران در
س��ال جاری خبر داد و بیان داش��ت :تا پایان خرداد ماه
س��ال جاری متوسط بارندگی استان  300میلیمتر بود
که این میزان در مدت زمان مش��ابه سال قبل به 198
میلیمتر رسیده بود.

تغییر جدید در شهرداری تهران

فارس :محمدباقر قاليباف ش��هردار ته��ران در حكمي
مديركل ماده  100شهرداري تهران را تغيير داد .شهردار
ته��ران در حكمي غالمرضا نگهبان را كه در گذش��ته
ش��هردار منطقه 19بود ،به س��مت مدير كل ماده 100
ش��هرداري تهران منصوب كرد .همچنين بهروز كاشف
كه قب��ل از نگهبان ،مدي��ر كل ماده  100ش��هرداري
تهران بود به عنوان مشاور معاونت شهرسازي شهرداري
تهران منصوب شد .وظيفه كميسيون ماده  100بررسي
توس��ازها از س��وي مردم
تخلفاتي اس��ت كه در ساخ 
صورت ميگيرد و از سوی شهرداريهاي مناطق به اين
كميسيون ارجاع ميشود.

جامعه

وطن امروز شماره 178

سهشنبه  9تير 1388

نحوه برگزاری جشنواره رسانههای دیجیتال سال 88تشریح شد

جشنواره 1404؛ بزرگترین برنامه محتوایی دیجیتالی در منطقه

س��ومین جشنواره و نمایش��گاه بینالمللی رسانههای
دیجیت��ال از  8الی  18مهرماه س��ال ج��اری در مصالی
امامخمینی(ره) تهران برگزار میشود.
روز گذش��ته رئیس مركز توس��عه  ITو رس��انههای
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،خبرنگاران حوزه
رسانههای دیجیتال را به نشستی خبری فراخواند تا نحوه
برگزاری و چگونگی داوری جشنواره رسانههای دیجیتال را
تشریح کند .عیسی زارعپور با اعالم اینکه بررسی و داوری
آثار رسیده به دبیرخانه جش��نواره و نمایشگاه رسانههای
دیجیتال بین  10مردادماه تا  20شهریورماه و آغاز ثبتنام
برای اخذ غرفه و ش��ركت در نمایشگاه نیز از تاریخ اول تا
 10شهریورماه صورت میگیرد ،اظهار داشت :اعالم نتایج
اولیه داوری آثار و نامزدهای هر عنوان مسابقه در هر بخش
 22ش��هریورماه و آغاز تبلیغات مرحل��ه دوم برای حضور
گس��ترده مردم در نمایشگاه  2مهرماه خواهد بود .وی با
اشاره به اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات و ابزارهای آن
در زندگی امروزه گفت :این حوزه نیازمند هدایت و كمك
دولت در حوزههای آموزش و نظارت اس��ت كه این اتفاق
با ایجاد مركز توس��عه  ITو رس��انههای دیجیتال در حال
وقوع اس��ت .زارعپور ادامه داد :تمام امور مربوط به ثبتنام
در جشنواره و ارس��ال اثر و نیز ثبتنام در نمایشگاه برای
درخواس��ت اخذ غرفه از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره و
نمایش��گاه به آدرس  DMF.IRانجام خواهد شد .رئیس
مركز توس��عه  ITوزارت ارش��اد درباره جدول زمانبندی
فعالیت جشنواره و نمایشگاه گفت :از امروز تبلیغات مرحله
اول جهت فراخوان ارس��ال آثار آغاز میشود ،به نحوی كه
آخرین مهلت ارسال آثار برای شركت در جشنواره یا ارائه
در نمایشگاه  10مردادماه سال جاری خواهد بود .زارعپور

مهدی زریننام

عكس:قاسم اقوامي ،ایسنا

وطنامروز :باالخره نتایج ارزیابی خودپردازهای س��رنگ
اعالم شد و راه برای تجهیز نقاط بحرانی شهرهای بزرگ
به این دستگاهها هموار شد تا از این رهگذر امید به مبارزه
اجتماعی با تزریقهای خطرناک و عوارض بهداشتی آن
کاسته شود .روز گذشته مدیرکل امور درمان و بازپروری
ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعالم نتیجه کار مطالعاتی و
ارزیابی دستگاههای خودپرداز سرنگ معتادان گفت :در
این دوره سه ماهه 85 ،نفر به سه دستگاه خودپرداز سرنگ
شهر تهران مراجعه کردند که بر اساس نتایج ارزیابی شده
 5/9درصد مراجعهکنندگان به دس��تگاههای خودپرداز
س��رنگ را زنان و  91/8درصد را مردان تشکیل دادهاند.
س��عید صفاتیان به ایسنا گفت :از این میان 5/9 ،درصد
مراجعهکنندگان در سنین  12تا  18سال 27/1 ،درصد
در س��نین  18تا  25سال 42/5 ،درصد در سنین  25تا
 35سال و  23/5درصد در سنین باالی  25سال بودهاند.
مدیرکل درمان و بازپروری س��تاد مبارزه با مواد مخدر
همچنین با اشاره به سطح تحصیالت مراجعهکنندگان
به خودپردازهای س��رنگ و لوازم بهداشتی معتادان در
ش��هر تهران اعالم کرد 18/8 :درصد مراجعهکنندگان
دارای تحصیالت ابتدایی 35/3 ،درصد دارای تحصیالت
راهنمایی 18/8 ،درصد دارای تحصیالت متوسطه18/8 ،
درصد دارای مدرک دیپلم و  4/7درصد مراجعهکنندگان
نیز دارای مدرک تحصیلی باالتر از دیپلم بودهاند .این مقام
مسؤول ستاد مبارزه با مواد مخدر آمارهایی چون نسبت
جنس��یت مراجعهکنندگان به خودپردازهای سرنگ و
لوازم بهداشتی معتادان را قابل تعمیم به آمارهای حاصل
از آغاز راهاندازی این دستگاهها دانست.
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رواق

از برگزاری نشس��ت خبری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد
اس�لامی درباره نمایشگاه و جش��نواره در تاریخ  4مهرماه
خبر داد و گفت :مراسم افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه در
تاریخ چهارش��نبه  8مهرماه در محل مصلی و نیز مراسم
اختتامیه نمایشگاه و جشنواره در تاریخ  19مهرماه در محل
تاالر وحدت برگزار میش��ود .وی از نرمافزارهای رسانهای،
نرمافزارهای تلفن همراه ،بازیها و سرگرمیهای دیجیتال،
پایگاههای اینترنتی و وبالگها ،هنرهای دیجیتالی و فناوری
و نوآوری در رسانههای دیجیتال به عنوان بخشهای اصلی
نمایشگاه و جش��نواره بینالمللی رسانههای دیجیتال نام
برد .رئیس مركز توس��عه  ITوزارت ارش��اد درباره بخش
بینالملل و بخشهای جانبی سومین جشنواره و نمایشگاه

توجه جدیتر به حوزههای اجتماعی و فرهنگی
در دولت دهم ضروری است

وطنام�روز :مع��اون رئیسجمه��ور و رئیس س��ازمان ملی
جوانان در جلس��ه شورای اداری اس��تان همدان بر ضرورت
توجه جدیتر به حوزههای اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.
حجتاالسالم حاج علی اکبری ضمن بیان این مطلب گفت:
در دولت نهم ،با توجه به نیاز کش��ور ،جهتگیریها عمرانی
بوده و نتایج مطلوبی به همراه داشته که باید ادامه پیدا کند
ولی در دولت دهم الزم اس��ت نگاه دوب��ارهای به حوزههای
اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم و با توجه به تأکیدات رهبر
فرزانه انقالب ،این نگاه را در کانون همت قرار دهیم .دولت نهم
موفق شد سرمایه اجتماعی کشور را که صندوق ذخیره اصلی
پیشرفت و تعالی است تا حد زیادی غنی ساخته و با خدمات
ن��اب ،اعتماد عمومی ملت را جلب کند .وی بر توجه ویژه به
سازماندهی اجتماعی جوانان و ارتقای هویت و تأمین شادابی
و نشاط این نس��ل تأکید کرد و با اشاره به اینکه برنامههای
گ�روه اجتماعی :مدیرکل دفتر امور ک��ودکان و نوجوانان
سازمان بهزیستی کشور گفت :تا پایان برنامه پنجم توسعه
 40درصد کودکان  3تا  6ساله سراسر کشور تحت پوشش
مهدهای کودک قرار میگیرند .محمدحسین جوادی روز
گذش��ته در نشست خبری که در محل سازمان بهزیستی
برگزار ش��د ،افزود :تاکنون فقط  20درصد از کودکان  3تا
 6سال سراسر کش��ور تحت پوشش مهدهای کودک قرار
گرفتهاند در حالی که در کش��ورهای توسعه یافته این آمار
باالی  70درصد اس��ت .البته باید توجه داش��ت در ابتدای
برنامه چه��ارم این میزان 7درصد و در چهارس��ال به 20
درصد افزایش یافت .جوادی در بخش دیگری از س��خنان
خود با اشاره به دستورالعمل جدید مهدهای کودک که از
هفته گذشته به تمام مهدهای کودک سراسر کشور ابالغ
شده است ،خاطرنش��ان کرد :در این دستورالعمل آموزش
و پرورش را محدود به فض��ای مهدهای کودک نکردیم و
ب��ه جای آن کودک را محور قرار دادیم که بر این اس��اس
تعاریفی جدید مانند مهدهای س��یار و مهدهای مس��اجد
تعریف ش��د .جوادی ادامه داد :برای نخستینبار در کشور
موسسان مهدهای کودک نیز باید  50ساعت دوره آموزشی

مرتبط با این امور آماده ارائه است ،گفت :باید همه آرزوها و
آرمانهای خود را با یک مدل توسعه بومی و اسالمی -ایرانی
در قالب برنامه پنجم توسعه با جدیت دنبال کنیم تا با همت
مجلس شورای اسالمی و همفکری نهایی ،گامهای بلندی را
به سوی اهداف چشمانداز بیست ساله کشور برداریم .اکنون و
در این مقطع حساس وقت توجه ویژه نخبگان و دلسوزان به
برنامه پنجم توسعه است .این برنامه یک فرصت بسیار ممتاز
برای نظام ما خواهد بود .معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان
ملی جوانان با اشاره به انتخابات  22خرداد ماه اظهار داشت:
این حض��ور  85درصدی امضای دوباره ملت پای نظام الهی
ما ب��ود و همانند رفراندوم دیگری مهر تأییدی به جمهوری
اسالمی ایران تلقی میشود .علت عصبانیت دشمن نیز همین
اس��ت .باید قدر این حماسه بزرگ را که با حضور شایسته و
همراه با بصیرت ملت اتفاق افتاد ،بدانیم.

بینالمللی رسانههای دیجیتال گفت :امیدواریم حداقل 20
و حداكثر  30كش��ور را در این نمایش��گاه داشته باشیم و
جامعه هدف ما در بین كش��ورهای خارج��ی در نگاه اول
كشورهای عضو اكو ،حلق ه دوم كشورهای اسالمی و منطقه
و درنهایت كشورهای صاحب تكنولوژی دیجیتالی هستند.
او خاطرنش��ان كرد :بخش بینالملل جش��نواره امسال با
هدف پركردن خألهای تكنولوژیكی داخل كشور با حضور
كش��ورهای صاحب تكنولوژی و مرتفع كردن فاصلههای
موجود در تولیدات داخلی با چشمانداز اینكه در سال 1404
جشنواره تبدیل به بزرگترین برنامه محتوایی دیجیتالی در
منطقه ش��ود ،به این جش��نواره ورود كرده است .زارعپور
در بخش دیگر س��خنانش درباره آثار قابل پذیرش گفت:

وزیر بهداشت در مراسم افتتاحیه کمیته فرعی تحقق عدالت در سالمت:

متوسط درآمد سرانه در اروپا ٢٥برابر آفریقاست

وزیر بهداشت با اشاره به افزایش فاصلهها و نابرابریها
بین کش��ورها گفت :به عنوان مثال تفاوت متوسط درآمد
سرانه در آفریقا و اروپا در  2قرن گذشته از سه برابر دیروز
به  25برابر امروز تبدیل شده است .به گزارش ایسنا ،کامران
باق��ری لنکرانی در مراس��م افتتاحیه کمیته فرعی تحقق
عدالت در سالمت در آسیا که در دفتر مطالعات وزارت امور
خارجه برگزار ش��د ،اظهار کرد :تف��اوت در امید به زندگی
هم در این دو قاره در دو قرن اخیر از کمتر از  10س��ال به
بیش از  30سال در پارهای از نقاط رسیده است .وی با بیان
اینکه در ش��اخص مرگ و میر نوزادان و مادران باردار هم
تفاوتهایی بروز کرده است ،افزود :این شاخصها در برخی
از نقاط دنیا  6هزار یا  2هزار در یکصد هزار و میانگین این
شاخص در برخی دیگر از نقاط دنیا زیر 10در یکصد هزار
و متوسط جهانی آن  200در یکصد هزار است .لنکرانی با

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی:

 40درصد کودکان زیر پوشش خدمات مهدهای کودک قرار میگیرند

بگذرانند .به افرادی که دارای تحصیالت دینی هستند ،برای
دایر کردن مهدهای کودک قرآنی مجوز داده میش��ود که
این امر موجب ساماندهی مهدهای کودک قرآنی میشود.
وی بیان داش��ت :ارتقای تحصیالت مؤس��س از دیپلم به
کارشناس ،اولویت دادن به رشته پیشدبستانی برای دایر
کردن مهدهای کودک ،اعطای مجوز به افرادی که معلول
جسمی هستند در صورت تأیید معاونت توانبخشی ،افزایش

در بخش نرمافزارهای رسانهای و نرمافزارهای تلفن همراه
تنها آثاری امكان ارائه در نمایشگاه و حضور در جشنواره را
دارند كه دارای پروان ه انتشار از مركز توسعه فناوری اطالعات
و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ بوده یا برای دریافت
پروانه انتش��ار آنها اقدام شده و از طریق سایت softreg.ir
ك��د پیگی��ری دریافت كرده باش��ند .او اف��زود :در بخش
پایگاههای اینترنتی و وبالگها تنها پایگاهها و وبالگهایی
میتوانند در نمایشگاه و جشنواره حضور پیدا كنند كه قبال
در س��تاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت فرهنگ و
ارش��اد اس�لامی ( )www.samandehi.irخود را ثبت
كرده باش��ند .زارعپ��ور همچنین اظهار ك��رد :در بخش
بازیهای رایانهای تنها بازیهای رایانهای تولید داخل كشور
امكان حضور و فروش در نمایش��گاه را خواهند داش��ت .او
درب��اره حمایتها از برگزیدگان هر بخش عنوان كرد :آثار
برگزیده بخش نرمافزارهای رسانهای و نرمافزارهای رایانهای
عالوه بر اهدای جوایز و لوح افتخار جشنواره با قرار گرفتن
در سبد خرید حمایتی توسط مركز توسعه  ITو رسانههای
دیجیت��ال ،درج نام در كتاب برگزیدگان ،كمك به معرفی
اثر در رسانهها ،معرفی اثر به سازمانها و نهادهای دولتی و
غیردولتی و مراكز مرتبط در داخل و خارج از كشور مورد
حمایت قرار میگیرند .زارعپور در پاسخ به خبرنگاری درباره
نحوه حمایت از حقوق تولیدكنندگان نرمافزار نیز گفت :از
س��ال  86قانون كپیرایت را اجرایی كردهایم كه طبق آن
برای نرمافزارها س��ند و شناسنامه صادر میكنیم .در حال
حاضر  5هزار درخواست گواهینامه سبز تا پیش از نمایشگاه
ارجاع داده ش��ده است .وی در پایان یادآور شد  :دبیرخانه
دائمی جشنواره تهران به خیابان سمیه ،نرسیده به مفتح
رو به روی برج سپهر ،پالك  76منتقل شده است.

سن فعالیت مدیر مؤسس مهدهای کودک از  60سال به 65
سال ،کاهش سن مربیان روستا مهدها از  22سال به  20سال
و تعیین شرایط و وظایف تخصصی برای تمام عناصر موجود
در مهدهای کودک از دیگر بندهای این دستورالعمل است.
وی اضافه کرد :س��ال گذشته فاز اول رتبهبندی مهدهای
کودک با هدف ارتقای کیفیت انجام داده ش��د و امس��ال
نیز فاز دوم آن بر اس��اس اصالحات انجام ش��ده از مهرماه

اعتقاد به اینکه عدالت و توسعه فقط به معنای حداکثرسازی
تولید نیست ،افزود :س�لامت همهجانبه و اعتالی آگاهی
و توانمندی تکتک افراد باید م��ورد توجه قرار گیرد .وی
با بیان اینکه توجه به ریش��هها و سرمایهگذاری برای رفع
چالش مبنایی راه رسیدن به توسعه عدالت پرشتابتر است،
گفت :دولت باید به اهمیت نقش مردم و تشکلهای مردمی
به عنوان موضوع کنترلکننده و جهت دهنده بیشتر توجه
و نق��ش خود را ب��رای مدیریت ناظر عالی و مقتدر تعریف
کند .دکتر لنکرانی از سیاستهای مطرح در سالهای اخیر
را خصوصیسازی صنایع و مایملک دولت دانست و افزود:
این سیاست در ایران دنبال شد و برای اطمینان از عدالت
محور بخش مهمی از س��هام دولت به رایگان در اختیار دو
دهک فقیر جامعه قرار گرفت و س��االنه دو بار س��ود آن را
دریافتمیکنند.

انجام میگیرد .جوادی ادامه داد :دو رش��ته کاردانی مربی
مهدکودک و کارشناس��ی مدیریت مراکز مهدهای کودک
برای نخستینبار در کشور امسال در دفترچه آزمون جامع
علمی ـ کاربردی وارد شده است .وی افزود :بهسازی نیروی
انسانی مهدهای کودک جهت غنیتر کردن این ساختار از
برنامههای امسال سازمان بهزیستی است که بر اساس آن
تا پنج هزار نفر از فارغالتحصیالن دانشگاهی تحت عنوان
11ماه کارورزی از مقاطع مختلف کاردانی به کارشناسی و
کارشناسی ارشد در مهدهای کودک به کار گرفته میشوند
که فرآیند کار آن از  20تیر اعالم میشود .وی افزود :امسال
هیچ مهدکودکی نباید از مربیای که فاقد گواهینامه معتبر
است استفاده کند و مهدهای کودک باید گواهینامه معتبر
مربی��ان خود را در اختیار والدین قرار دهند .وی با اش��اره
به اینکه امس��ال تمام  10هزار مدیر و مربی روستا مهدها
مشمول بیمه اجتماعی میش��وند ،اضافه کرد :بهسازی و
نوسازی فضای روستا مهدها از دیگر برنامههای امسال است
که براساس آن موافقتنامهای با بنیاد مسکن انقالب اسالمی
به امضا رسیده که وام  7میلیون تومانی با بهره  5درصد به
مدیران و مؤسسان مهدهای کودک اعطا میشود.

تست اعتیاد و الکل از رانندگان مشکوک انجام میشود

گروه اجتماعی :بس��یاری از رانندگان حادثه س��از جادهها
اعتیاد به مواد مخدر دارند یا به دلیل مصرف الکل در کنترل
اتومبیل ناتوان هستند.این موضوع در فصل تابستان پررنگتر
احس��اس میشود ،شاید به همین دلیل پلیس عزم خود را
برای کنترل رانندگان مس��ت جزم کرده اس��ت .جانشین
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت« :در تابستان امسال
از رانندگان عالوه بر تست اعتیاد و سالمت ،تست الکل نیز
گرفته میشود و کیتهای ویژهای نیز به همین منظور در
اختیار مأموران پلیس قرار گرفته اس��ت» .کمال هادیان فر
دی��روز در مرکز نظارت همگان��ی ناجا در جمع خبرنگاران
گفت« :طرح مسافرتهای تابس��تانی از اول تیر آغاز شده
و تا  31ش��هریور ادامه خواهد داشت .در این طرح  30هزار
نیرو در جادهها مستقر میش��وند» .هادیانفر گفت« :این
طرح به منظور کاهش تلفات و روانس��ازی ترافیک بویژه
در جادههای پرتردد کش��ور اجرا میش��ود» .او اضافه کرد:
«در طرح تابس��تانی با سبقت غیرمجاز ،سرعت غیرمجاز و
حرکات خطرآفرین بشدت برخورد خواهد شد و گواهینامه
توقیف یا پانچ شده و خودروها نیز با قفل چرخ یا انتقال به
پارکینگ متوقف میشوند» .هادیانفر گفت« :در تابستان
امس��ال از رانندگان عالوه بر تست اعتیاد و سالمت ،تست
الکل نیز گرفته میش��ود و کیتهای ویژهای نیز به همین
منظور در اختیار مأموران پلیس قرار گرفته است» .جانشین
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور اظهار داشت« :در
سه ماهه اول امس��ال روزانه  97دستگاه موتوسیکلت و در

مجموع  259دستگاه موتوسیکلت در سراسر کشور توقیف
شده است .همچنین  38هزار گواهینامه رانندگی نیز در این
مدت پانچ شده است» .هادیان فر گفت 300« :هزار خودرو
نیز در س��ه ماه گذشته و به طور متوس��ط روزانه  3هزار و
 400دستگاه خودرو در سراسر کشور توقیف شده است».
به گفته این فرمانده پلیس ،باالترین تخلف ثبت شده در سه
ماه گذشته؛ عدم استفاده از کمربند ایمنی بویژه در شهرهای
کوچک است.
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت« :در
اردیبهشت امسال شاهد کاهش 10درصدی تصادفات فوتی
نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم .سال گذشته هزار و
 865نفر در جادهها کشته شدند که این مقدار در اردیبهشت
امس��ال به هزار و  673نفر رسیده اس��ت» .وی افزود« :در
مجم��وع در اردیبهش��ت امس��ال تصادفات درونش��هری
15درصد و برونش��هری 11درصد کاهش داشته است اما
تصادفات روس��تایی  20درصد افزایش داش��ته است» .وی
گفت« :از  18خرداد طرح پایلوت گواهینامه هوش��مند در
تهران اجرا ش��ده و در  3مرحله این گواهینامه در سراس��ر
کش��ور اجرایی خواهد ش��د» .هادیانفر گفت« :تا  2هفته
آینده برای گواهینامههای المثنی گواهینامه هوشمند صادر
خواهد شد و فراخوان تعویض گواهینامهها تا چند ماه آینده
اعالم میشود» .جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
کشور اظهار داشت 33« :میلیون گواهینامه کشور بزودی به
گواهینامه هوشمند تبدیل میشوند».

رئي��س گ��روه ارزيابي خدمات بيمارس��تاني س��ازمان
بيم��ه خدمات درماني گفت :تاکنون 6ميلي��ون نفر از افراد
بيبضاعت در کشور ،تحت پوشش بيمه ايرانيان قرار گرفتند.
محمدمهدي تدين اظهار داشت :افرادي که تحت پوشش هيچ
بيمهاي اعم از تامين اجتماعي ،خدمات درماني و بيمههاي
خاص در کشور نيستند ،ميتوانند از خدمات مطلوب بيمه

ايرانيان بهرهمند شوند .به گزارش ایرنا ،وي افزود :افرادي که
به گفته خود از پرداخت هرگونه حق بيمهاي ناتوان هستند،
به کميته امداد معرفي ميشوند واين ارگان پس از بررسي
و ارزيابي دقيق پروندههاي اين افراد ،آنان را به سازمان بيمه
خدمات درماني ارجاع داده و حق بيمهشان از محل اعتبارات
مورد نظر به طور کامل پرداخت مي شود.

6ميليون بي بضاعت ،تحت پوشش بيمه ايرانيان

ثبتنام اعتكاف دانشآموزي آغاز شد

مدير فرهنگي و آموزشي سازمان دانشآموزي كشور
گفت :مديريتهاي دانشآموزي مناطق 19گانه ش��هر
تهران از  8تا  10تير به ثبتنام دانشآموزان براي اعتكاف
خواهند پرداخ��ت .محمدصالح مذنبي اظهار داش��ت:
اعتكاف دانشآموزي نخستين بار در كشور با مسؤوليت
ل كشور و سازمان دانشآموزي
س��ازمان دانشآموزي ك 
شهر تهران در حال برگزاري است .به گزارش فارس ،وي
اضافه كرد :در سال جاري از يكهزار دانشآموز شامل 500
دانشآموز دختر و500دانشآموز پسر ،در مقطع متوسطه
و پيشدانشگاهي ثبتنام خواهيم كرد كه دانشآموزان
دختر در مقطع سوم راهنمايي نيز ميتوانند در اعتكاف
شركت كنند .مذنبي با بيان اينكه اعتكاف دانشآموزي
در شش مسجد جامع شهر تهران برگزارميشود ،ادامه
داد :مديريت دانشآموزي مناطق  19گانه شهر تهران از
 8تا  10تير به ثبتن��ام دانشآموزان خواهند پرداخت
و در صورت لزوم ،زمان نامنويس��ي تمديد خواهد ش��د.
مذنبی یادآور ش��د :دانشآموزان در صورت مش��كل يا
رفع ابهامات ميتوانند با ش��ماره  82284145سازمان
دانشآموزي مركز تماس بگيرند.

نقلقول
مديركل دفتر برنامهريزي و تأليف كتب درسي :بيش
از  60مورد تغيير قابل توجه در سند برنامه درسي ملي
پيشبيني شده است.
مديرعامل ش��رکت بهرهبرداري مترو :س��ه ايستگاه
ميرداماد ،ش��ريعتي و قلهک از توس��عه ش��مالي خط
يک مترو از  15تير به صورت تمام وقت به ش��هروندان
خدماترسانيمیکنند.
وزارت بهداش��ت عربس��تان :به منظ��ور جلوگيري از
گسترش ويروس آنفلوآنزاي خوکي در کشورهاي مختلف
احتمال لغو سفر حج تمتع امسال وجود دارد.
دبیر ش��ورای آموزش پزشکی و تخصصی :آیین نامه
اجرایی تعیی��ن افراد برگزیده در دوره های دس��تیاری
تدوین میشود.
مدیر مش��ارکتهای مردمی آموزش و پرورش ش��هر
تهران :آموزشگاههای علمی آزاد تنها براساس مجوز خود
میتوانندفعالیتکنند.
سرپرس��ت بقاع متبركه اس��تان تهران :بقاع متبركه
استان تهران براي اوقات فراغت جوانان برنامه دارند.
مدیر کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و امالک
کش��ور :ماه گذش��ته  513اختراع در اداره کل مالکیت
صنعتی به ثبت رسید.
رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس :کلیات طرح تشکیل ستاد و دبیرخانه
دایمی نامگذاری ساالنه در کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس به تصویب نرسید.
قائ��م مقام معاونت فنی و عمرانی ش��هرداری تهران:
تونل توحید تهران کمتر از سه ماه دیگر به بهره برداری
میرسد.
معاون پارک ملی گلس��تان :وضعیت وحوش موجود
در این زیستگاه طبیعی مطلوب بوده و تعداد حیوانات و
پرندگان ساکن در این پارک رو به رشد است.

دریچه
اعالم تعرفههای پزشکی بخشخصوصی

گ�روه اجتماع�ی :تعرفههای خدمات پزش��کی بخش
خصوصی مصوب س��ازمان نظام پزش��کی سرانجام در
چهارمین ماه سال اعالم شد .این بار در کنار اعالم این
تعرفهحداقلزمانویزیتهربیمارتوسطپزشکنیزاعالم
شده است .بر اساس مصوبه شورایعالی نظام پزشکی که
به سازمانهای نظام پزشکی و همه بخشهای غیردولتی
ارائهکننده خدمات درمانی و تش��خیصی پزشکی ابالغ
شده است ،تعرفه ویزیت پزشک و دندانپزشک عمومی
 6هزار تومان و حداقل زمان ویزیت آنها 15دقیقه است.
این در حالی اس��ت که به گزارش فارس تعرفه ویزیت
پزش��ک و دندانپزشک متخصص در س��ال جاری 10
هزار تومان تعیین شده و حداقل زمان ویزیت این گروه
نیز 20دقیقه است ،تعرفه خدمات پزشک فوق تخصص
و متخصص روانپزشکی و فلوشیب همچنین دانشیاران
و اس��تادان دانشگاهها در بخش خصوصی نیز  12هزار
تومان است که حداقل زمان ویزیتآنان نیز  20دقیقه
اس��ت .بر اساس مصوبه شورایعالی نظام پزشکی تعرفه
ویزیت پزشک فوقتخصص روانپزشکی  13هزار تومان
اس��ت و حداقل زمان ویزیت این گ��روه نیز  30دقیقه
باید باشد .شورایعالی نظام پزشکی نیز تعرفه گروههای
 phdپروان��ه دار گروه پزش��کی را  5هزار و  200تومان
و حداقل زم��ان ویزیت آنان را  20دقیقه تصویب کرد،
تعرفه خدمات کارشناسان ارش��د پروانهدار نیز  5هزار
و  200تومان و تعرفه خدمات کارشناس��ان پروانهدار 4
هزار و  700تومان و حداقل زمان ویزیت آنان  20دقیقه
اعالم ش��د .بر اساس مصوبه ش��ورایعالی نظام پزشکی
همچنین در صورت تشکیل پرونده استاندارد الکترونیک
ی��ا غیرالکترونیک برای مراجعه کنندگان توس��ط این
گروهه��ا ،ارائهدهن��دگان خدمات س��رپایی میتوانند
20درصد بیش از نرخهای مصوب از مراجعهکنندگان
دریافت کنند .همچنین تعرفه آزمایشگاه تشخیص طبی
کلینیکال و ژنتیک نیز به میزان  20درصد نس��بت به
سال قبل بیشتر شد .البته اجرای این مصوبه منوط به
ارائ ه دفترچه خدمات با در نظر گرفتن تستهای جدید
آزمایشگاهی و ابالغ آن است .حق فنی داروخانهها نیز
به میزان  850تومان به ازای هر نس��خه تعیین شد که
در داروخانههای ش��بانهروزی در ساعت شب و روزهای
تعطیل  10درص��د افزایش مییابد ،حق فنی داروهای
جالینوس نیز به میزان 15درصد افزایش مییابد و البته
حق فنی داروهای بدون نس��خه نس��بت به سال قبل
افزایشی ندارد.

سرخط
پژوهشگران دانشگاه اميركبير سامانه كمك تشخيصي
اختالالت رفتاري در كودكان را طراحي کردند.
مركز كنترل و پيش��گيري ام��راض آمريكا در بيانيه
جديدي اعالم كرد آنفلوآنزاي جديد  H1N1در آمريكا
از بين نرفته است.
محققان کش��ور واکسن آنفلوآنزای مرغی برای طیور
را تولید کردند.

