در رسانهها
استخدام  17هزار نفر
شوپرورش
در آموز 

فارس :وزير آموزش و پرورش گفت :پرونده اس��تخدام
 17هزار و  150نفر در بدنه آموزش و پرورش هماكنون
در جريان اس��ت .عليرضا علياحمدي اظهار داش��ت:
پرونده اس��تخدام  10هزار نفر كه از سال  85در جريان
بود ،در حال به س��رانجام رس��يدن اس��ت .وي گفت:
7هزار و  150نفر از همكاران نهضت سوادآموزي نيز كه
مشمول مواد اساسنامه نهضت ميشدند ،براي استمرار
فعاليت در نهضت سوادآموزي استخدام ميشوند .وزير
آموزش و پرورش افزود :همچنين كار اس��تخدام تمام
دانشآموختگان��ي ك��ه از مراكز تربي��ت معلم مدرك
گرفتهاند ،در دس��ت اقدام اس��ت .وي با اشاره به ايجاد
ش��رايط جديد براي ورود عالقهمندان به مراكز تربيت
معلم گفت :ميزان پرداختي به دانش��جومعلمان مراكز
تربيت معلم با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري
تا چهار برابر گذشته افزايش يافته است.

مه�ر :آخری��ن پایش ایس��تگاههای جزی��ره هرمز در
بندرعب��اس از کاهش ش��دید تراکم تک س��لولهای
فیتوپالنگتونی و کاهش حجم شکوفایی پدیده کشند
قرمز حکایت میکند .معاون محیط دریایی س��ازمان
محیط زیس��ت گفت :در آخرین پایش ایس��تگاههای
سنجش ،تراکم تک سلولهای کشند قرمز در بسیاری
از مناطق آبهای جنوبی به صفر رس��یده است که در
مقایسه با سال قبل کاهش بیش از  40میلیون سلول
در هر در لیتر را نشان میدهد .محمدباقر نبوی با اشاره
به اس��تمرار پایشهای روزانه افزود :اردیبهشت امسال
در برخ��ی مناط��ق آبهای جنوب تراک��م 6میلیونی
پالنگتونه��ا را در هر لیتر آب پایش کردیم که االن به
کمتر چند  10هزار لیتر رسیده است.

راهاندازي اتوبوسهاي گردشگري
رايگان براي مسافران تابستاني

فارس :رئيس س��ازمان ميراث فرهنگي و گردش��گري
آذربايجان ش��رقي از راهاندازي اتوبوسهاي گردشگري
رايگان براي مسافران تابستاني در سطح اين استان خبر
داد .تراب محمدي اظهار داشت :در تفاهمنامهاي كه بين
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان آذربايجان
شرقي با ش��هرداريها در سطح استان به امضا رسيده
است ،مسافران تابستاني ميتوانند در شهرهاي تبريز،
مرند ،ميانه ،مراغه و اهر در ميادين اصلي و مراكز اقامتي
از اين اتوبوسهاي گردش��گري استفاده كنند .وي در
ادامه گفت :اتوبوسهاي رايگان گردشگري در شهر تبريز
 10دستگاه و در دیگر شهرها  2دستگاه است.

بررسی اثربخشي شربت ترياک
در 10مرکز ترک اعتياد

ایرن�ا :رئي��س اداره س��وءمصرف م��واد مخ��در وزارت
بهداش��تدرمان و آموزش پزشکي گفت :در حال حاضر
اثربخشي و نحوه مصرف شربت ترياک در 10مرکز ترک
اعتياد در قالب يک طرح پژوهشي در دست مطالعه است و
هنوز نتايج آن گزارش نشده تا اين دارو براي درمان توزيع
کشوري ش��ود .محمد صابري ظفرقندي افزود :تاکنون
گزارش رسمي درباره نتايج قابل استناد اثرپذيري شربت
ترياک استخراج نشده تا بتوان بر اساس آن درباره توزيع
کشوري اين شربت تصميمگيري کرد .وی اظهار داشت:
اگر نتايج حاکي از اين باش��د که توزيع شربت ترياک در
درمان اعتياد موثر است ،از نظر علمي وزارت بهداشت در
اين زمينه هيچ درنگي نخواهد داشت ،ولي فعال زود است
که قاطعانه درباره نتايج آن تصميمي گرفت.

آغاز اعزام دوباره زائران عتبات عاليات
به كاظمين و سامرا

ف�ارس :رئيس عتبات عاليات س��ازمان حج و زيارت
كشور اعالم كرد :از اين پس تقريبا تمام زائران ايراني
عتبات عاليات به كاظمين نيز اعزام ميشوند و حدود
50درصد آنان به س��امرا هم ميروند .حسين اكبري
افزود :به دليل انفجارهاي اخير ،برنامه كاظمين و سامرا
از برنامه زيارتي زائران ايراني حذف شده بود ولي دوباره
اين برنامه را در دس��تور كار قرار دادهايم و از اين پس
تقريبا تمام زائران را به كاظمين و نيمي از زائران را به
سامرا هم اعزام ميكنيم .وي گفت :امروز آخرين روز
پيش ثبتنامها بود.

سرخط
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چن��دی پی��ش در پی اعالم مرگ س��ه بیمار
هموفیلی که به گفته مدیرعامل کانون هموفیلی
ایران در اثر عدم دسترس��ی به دارو اتفاق افتاد ،بار
دیگر توجه رسانهها به مش��کالت دارویی در این
زمینه جلب شد.
سطح دسترسی بیماران هموفیلی به دارو بر
اساس استانداردهای جهانی يك است و این رقم در
کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا  3تا  5است.
این در حالی اس��ت که سطح دسترسی بیماران
هموفیلی به دارو در ایران به گفته مدیرعامل کانون
هموفیلی ایران با توجه به ضرایب بینالمللی 1/5
است .احمد قویدل با اشاره به اینکه دولت در سال
گذشته رقمی بالغ بر  120میلیون دالر برای تامین
داروهای هموفیلی هزینه کرده است ،این رقم را با
توجه به درآمد ناخالص ملی قابل توجه دانست.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اش��اره به
توج��ه قانونمند و نهادینه به بیم��اران خاص در
ایران گفت :کش��ور ما در این زمینه در مقایسه با
کشورهایی با درآمد ناخالص ملی مشابه ،موقعیت
بسیار مطلوبی دارد اما مشکل اصلی ما در بخش
توزیع است .وی در توضیح این امر گفت :دارویی
که برای کشور تامین و مصرف میشود تناسبی با
میزان سالمت و کیفیت زندگی بیماران ندارد به
عبارت دیگر با توجه به این حجم داروی وارداتی
باید بیماران سالمتری داشته باشیم .وی در ادامه از واردات
مستمر دارو (ما هنوز تولید داخلی داروی هموفیلی نداریم)
و نب��ود توزیع اصولی و هوش��مند آن ب��ه عنوان مهمترین
مش��کالت در این حوزه نام برد .به گفته قویدل ،اگرچه در
پایان سال گذشته گزارشات واردات داروی وزارت بهداشت
به نظر اصولی و خوب میرسید اما وقفههای  15،20و حتی
یک ماهه در موجودی دارویی کشور منجر به نرسیدن بموقع
دارو به بیماران شد .وی با ابراز تاسف گفت :به دلیل توزیع
نادرست دارو و به رغم هزینه گزاف واردات ،این روش فقط
باعث پر کردن جیب شرکتهای دارویی میشود .متاسفانه
این شرکتها تعهد زمانی برای تامین دارو ندارند و چه بسا

بیماران هموفیلی با دریافت بموقع فاکتورهای انعقادی زنده میمانند

زندگی زیرسایهمرگ!
شهرزاد عبديه

اگر شرکتی ملزم به ورود محموله دارویی در تاریخ مشخصی
نباشد بتواند داروی ارزانتری تهیه کند اما بیماران در این
میان متضرر خواهند شد.در سیستم توزیع داروی هموفیلی،
سهمیه ماهانه بر اساس تقسیم موجودی دارو بر آمار بیمار
هر اس��تان به دست میآید .این در حالی است که به گفته
مدیرعامل کانون هموفیلی ای��ران ،این روش غیر اصولی و
شبیه سیستم توزیع مرغ و تخم مرغ است .قویدل با تاکید
بر اینکه نباید سهمیهای وجود داشته باشد ،گفت :توزیع دارو
باید بر اساس نیاز بیماران باشد این روش باعث ایجاد احساس
عدم امنیت در بیماران میش��ود در نتیجه بیمار حتی در
صورت نیاز نداشتن سهم داروی خود را تهیه میکند که این

اعالم روشگزينش علميآزمون دانشگاه آزاد اسالمي

معاون اجرايي مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي روش
گزينش علمي آزمون اين دانشگاه را اعالم كرد.
محمد مهرادفر با بي��ان اينكه مواد امتحاني آزمون
سراسري دانشگاه آزاد اسالمي شامل دو بخش دروس
عمومي و تخصصي اس��ت ،گفت :م��واد امتحاني گروه
زبانهاي خارجي منحصرا شامل دروس عمومي است و
براي درس بينش ديني و زبان خارجه عمومي سؤاالت
به انتخاب داوطلب و در س��طح ديپلم متوس��طه ارائه
ميشود.
ب��ه گزارش فارس ،وي با بيان اينكه گزينش علمي
دانش��گاه آزاد اس�لامي با توجه به نمره كل و نمره تراز
دروس تخصصي داوطلب در رشتههاي انتخابي است،
گفت :پس از برگزاري آزمون ،پاسخنامههاي داوطلبان
به وسيله دستگاههاي عالمتخوان قرائت شده و نمرات
خام هر يك از دروس محاس��به ميش��ود ،به هر پاسخ

سمانه فخار :بر اساس گزارشهای ستاد مبارزه با مواد مخدر
س��ه تا چهار درصد جمعیت کش��ور ما را معتادان تشکیل
میدهند و برای اینکه این افراد بتوانند به روال عادی زندگی
خود بازگردند ،راههای متفاوتی در کش��ور برنامهریزی شده
است و یکی از مهمترین این برنامهها ،راهاندازی شبکه هوشمند
معتادان است .اما با توجه به اینکه شبکهها ،امروزه به سمت
نظاممندی فردی جرم حرکت میکنند ،برخورد استراتژیک
درمانی با آنها صدها برابر س��ختتر از برخورد اس��تراتژیک
درمانی با معتادان کش��ورهایی است که حتی شمارشان از
معتادان ایران نیز بیش��تر اس��ت.در اینباره معاون آموزشی
مرکز ملی مطالعات اعتیاد بر ضرورت رویآوری به پیشگیری
ژنتیکی اعتیاد تاکید کرد و گفت :امروز مدل کالسیک درمان
اعتیاد در ایران لنگ است و کلینیکهایی که تنها بر اساس
آییننامههای رس��می کار میکنند ،زمینگیر هستند ،چرا
که برای مثال س��ازمانهای غیردولتی که در مقایسه با آنها
دارای نظاممندی قوی و قدرت مانور باال هستند ،از موفقیت
بیشتری در درمان اعتیاد برخوردار بودهاند .آذرخش مکری ،به
جریان هوش جمعی در شبکه اعتیاد کشور اشاره کرد و افزود:
با توجه به این جریان ،شبکههای اعتیاد ،با وجود ضعف فردی
کاظم برآبادی :صبح یکش��نبه که معاون عمرانی وزیر کشور
برای شرکت در مراسم واگذاری  750دستگاه خودرو از شرکت
ایران خودرو دیزل به وزارت کش��ور آمده بود فرصت مناسبی
برای خبرنگاران حوزه شهری ایجاد شد تا به دور از دغدغههای
انتخاباتی به پیگیری شایعههای مطرح شده قبل از انتخابات
در وزارت کش��ور بپردازند .علی نیکزاد که به نظر میرس��ید
خود را برای پاس��خگویی به چنین ش��بهههایی آماده کرده
است روبهروی خبرنگاران مختلف ایستاد و برای نخستینبار
در حوزه ش��هری به سؤاالت سیاسی هم پاسخ گفت .وی در
ابتدا در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره سرنوشت استعفای

صحيح  3نمره مثبت و به هر پاسخ غلط يك نمره منفي
تعلق ميگيرد و سؤاالت بدون جواب نمرهاي ندارد.
معاون اجرايي مركز آزمون دانش��گاه آزاد اسالمي با
بيان اينكه نمره تراز دروس تخصصي و دروس عمومي
در هر زير مجموعه با توجه به ضرايب دروس محاسبه
ميش��ود ،اظهار داش��ت :نمره كل داوطلب براس��اس
مجموع دو سوم نمرات تراز دروس تخصصي و يك سوم
نمره تراز دروس عمومي محاسبه و تعيين ميشود.
وي گفت :درآزمون دانش��گاه آزاد اسالمي سال 88
سوابق تحصيلي براي ديپلمههاي نظام جديد آموزش
متوس��طه رياضي فيزيك ،علوم تجربي ،علوم انساني و
علوم و معارف اس�لامي س��الهاي  86 ،85 ،84و 87
كه امتحانات آنها به صورت كتبي و سراس��ري برگزار
ش��ده اس��ت به ميزان  15درص��د در گزينش نهايي
اعمال ميشود.

اجزا میتوانند بسیار هوشمندانه
عمل کرده ،قدرت بس��یار باالی
ت زیادی در حل
انطباق ،خالقی 
مسأله داشته باشند ،همچنین
ب��ا افزای��ش تع��داد اعض��ا به
هوشمندی آنها افزوده میشود.
البته شبکههای اعتیاد از اصول
بسیار س��اده پیروی میکنند و
خارج کردن افراد از این ش��بکهها بس��یار سخت است.عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،درمان نگهدارنده
را محور استراتژی کشور برای مبارزه با اعتیاد خواند و اعالم
کرد :در حال حاضر یکهزار مرکز درمان نگهدارنده اعتیاد در
کشور فعال است که از این طریق ،یکصد هزار معتاد به شبکه
درمان نگهدارنده اعتیاد وارد شدهاند و پیشبینی میشود ،تا

سنگ محک شهرداری برای معماری مساجد

وطن امروز :به نظر میرس��د با فشارهای کارشناسی وارد
ش��ده بر پیکره مدیریت ساخت و س��از در کشور و بویژه
پایتخت ،اندک اندک ساز و کارهای اجرایی این بخش در
حال تکمیل شدن است .این بار شهرداری تهران که بخش
اعظمی از فعالیتهای س��اخت مس��جد در پایتخت را به
عهده دارد تصمیم به ایجاد کمیتهای برای معماری مساجد
گرفته است تا از طریق آن ساخت مساجد بر اساس الگوی
معماری اسالمی ایرانی باشد .در این باره مدیرکل معماری
و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
از تش��کیل کمیته معماری مساجد برای ساخت مساجد
جدید بر اس��اس الگوی معماری اسالمی ایرانی خبر داده
و گفته است :این کمیته به طور تخصصی موضوع مساجد
و معماری آن را بویژه برای مساجدی که در دست طراحی
هستند و یا نوسازی آنها در دستور کار است ،دنبال میکند و
اعضای کمیته را استادان دانشگاه ،افراد صاحبنظر و مجرب

پایان امسال ،شمار مراکز درمان
نگهدارنده اعتیاد در ایران به دو
هزار مرکز برسد .مکری با اذعان
به اینکه وقتی معتادان از هرجا
میتوانن��د ،کراک تهی��ه کنند،
بای��د روی جایگزینهای درمان
نگهدارنده نیز سرمایهگذاری کرد
تا هر یک از شاخههای شبهدرمان
اعتیاد کشور حداکثر تا سه ،چهار سال آینده بهطور رسمی
فعال باشند.وی بر لزوم مسلح کردن شبکه درمان نگهدارنده
اعتیاد که سه تا پنج سال از عمر آن میگذرد به روان درمانی،
حرفهآموزی و بازتوانی نیز تاکید کرد و با بیان اینکه مداخالت
غیردارویی در این شبکه از جمله مددکاری و مشاوره بسیار
ضعیف است ،خاطر نشان کرد :مشکالت مالی شبکه درمان

معاون عمرانی وزیرکشور خبر داد

پیشنهادتشکیلشورایترافیکاستانوشهرستان

دبیر شورایعالی ترافیک با رد این موضوع گفت :دبیر شورایعالی
ترافیک به من که رئیس وی هس��تم استعفایی نداده است،
ش��اید به شما اعالم کرده باش��د! این در حالی است که خبر
استعفای سیدمجتبی شفیعی اوایل خرداد روی خروجی ایسنا
قرار گرفت اما به س��رعت تکذیب شد .چندی بعد شفیعی با
این خبرگزاری گفتوگو و به طور تلویحی کنارهگیری خود
از وزارت کش��ور را تایید کرد اما دلیلی برای آن بیان نکرد تا

کند مشمول رکود علمی میشود.وی اظهار داشت :دانشگاه
می تواند عضو هیأت علمیای را که دارای رکود علمی شده
در صورت رسمی آزمایشی بودن به پیمانی تبدیل کند و در
صورت پیمانی بودن درباره خاتمه خدمت و قطع همکاری وی
با دانشگاه تصمیم بگیرد .به گزارش مهر ،عامری با بیان اینکه
این قانون تمام اعضای هیأت علمی ش��امل مربی ،استادیار،
دانشیار و استاد میشود ،گفت :برای بررسی وضعیت و پرونده
عضو هیأت علم��ی که دارای رکود علمی اس��ت کمیتهای
متشکل از خود فرد ،نماینده دانشکده و گروه آموزشی تشکیل
میشود و تصمیم الزم در اینباره اخذ میشود.

بررسی طرح تغيير و کاهش تعطيالت رسمي در مجلس

يك عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي
طرح كاه��ش و اصالح تعطيالت را ب��ه مجلس ميبرد.
عل��ي مطهري اعالم كرد :بزودي ط��رح كاهش و اصالح
تعطيالت مل��ي را با هدف افزايش بهرهوري و كارآيي در
سطح كشور به مجلس تقديم ميكند.
وي گفت :ارائه اين ط��رح به امضاي ۱۵نماينده نياز

امر منجر به انتقال موجودی دارویی به خانهها و خالی شدن
مرکز میش��ود .وی با اعالم آمادگی کانون هموفیلی ایران
برای نظارت بر توزیع دارو و عدم موافقت وزارت بهداش��ت
گفت :ما حاضریم داروها را کدگذاری کرده وحتی میتوانیم
متعهد ش��ویم داروها را تحویل گرفته و س��پس پوکههای
خالی آنها را به وزارت بهداشت تحویل دهیم ،این در حالی
اس��ت که وزارت بهداش��ت هم بهرغم ادعاهایش پوکهها را
جمعآوری نمیکند و میتوانید برای مش��اهده آنها به زیر
زمین درمانگاه مراجعه کنید.
مرگ خاموش بیماران هموفیلی
در حال��ی که در هفتههای گذش��ته دو جوان به ادعای

« درمان نگهدارنده» محور راهبرديکشور
برای مبارزه با اعتیاد

جرايم شدید برای اساتید دارای رکود علمی

قائممقام معاونت آموزشی وزارت علوم با تشریح مشخصات
اعضای هیأت علمی که دارای رکود علمی هستند ،گفت :بر
اس��اس جدیدترین آییننامه ،دانشگاهها میتوانند نسبت به
خاتمه خدمت اعضای هیأت علمی دارای رکود علمی اقدام
کنند.رضا عامری با اش��اره به قانون جدید در رابطه با بحث
رکود علمی اعضای هیأت علمی دانش��گاهها گفت :اعضای
هیأت علمی باید به طور س��نواتی از فعالیتهای آموزشی،
پژوهشی و اجرایی که انجام میدهند حداقل امتیازاتی را به
دس��ت آورند و یک پایه کسب کنند .اگر عضو هیأت علمی
نتواند برای مدت حدود س��ه سال متوالی این پایه را دریافت

مدیرعام��ل کانون هموفیلی در اثر عدم دریافت
بموق��ع داروی فاکت��ور  7فوت کردن��د ،روابط
عمومی وزارت بهداشت با ارسال جوابیهای مرگ
سه بیمار هموفیلی را در اثر سیر بیماری دانست
و اعالم کرد :مرگ س��ه بیمار هموفیلی به علت
عدم دریافت بموقع داروی فاکتور  7نبوده است.
قوی��دل در واکنش به ای��ن امر گفت :مرگ این
بیماران فقط به دلیل تاخیر و تعلل در رساندن
دارو به آنها بوده است و در صورت لزوم میتوانم
اسناد الزم آن را ارائ ه کنم .من در روز  13خرداد
برای تامین داروی یکی از این بیماران با دفتر وزیر
بهداشت تماس گرفتم و به رغم قول مساعدی که
به ما داده ش��د هیچ اقدامی صورت نگرفت .وی
با گالیه از عدم پاسخگویی وزارت بهداشت گفت:
آیا براساس قانون ،معاونت دارویی اجازه پیدا کرده
است که در امور درمان دخالت کند؟ به راستی از
نظر آنها هر بیمار چند میارزد و قرار است برای
هر بیمار چقدر هزینه ش��ود؟ البته مجلس باید
این امر را مش��خص کند نه وزارت بهداشت .به
دنبال سخنان مدیرعامل کانون هموفیلی تالش
کردیم با مسؤوالن وزارت بهداشت بویژه معاونت
غذا و دارو هم گفتوگویی داش��ته باش��یم که
متاسفانه تالشهای ما بیثمر ماند و تنها پاسخ
وزارت بهداشت ارجاع ما به خبری در این زمینه
در خبرگزاری فارس بود .این خبر به نقل از یک منبع آگاه
در وزارت بهداشت بود.این مقام ناشناس در وزارت بهداشت
در بخش��ی از س��خنان خود آورده است :هیچ محدودیتی
برای توزی��ع این دارو به بیماران هموفیل��ی وجود ندارد و
فوت این بیماران ناشی از سیر طبیعی بیماری و مطابق نرم
جهانی است .وی گفت :برخی افراد که به بهانه حمایت از
بیماران هموفیلی در کانون حمایت از این بیماران فعالیت
میکنند ،هم��واره به توزیع ای��ن دارو به عنوان یک منبع
درآمد نگاه میکردهاند و به فکر منافع شخصی خود از این
طریق هس��تند و تحت عنوان کانون حمایتی از این طریق
ارتزاق میکنند.

دارد كه تاكنون چن��د برابر اين تعداد براي امضاي طرح
فوق موافقت خود را اعالم كردهاند.
به گزارش ایرنا ،عضو كميسيون فرهنگي مجلس اظهار
داشت :در طرح اصالح تعطيالت رسمي كشور ،عالوه بر
كاهش تع��داد روزهاي تعطيل ،خيلي از ايام تعطيل نيز
تغيير كرده است.

اینکه علی نیکزاد در این مراسم برای اولینبار اعالم کرد دبیر
شورایعالی ترافیک برای انجام امور تحصیلی مرخصی گرفته
و نبودن وی دلیلی برای اس��تعفا نیست .معاون عمرانی وزیر
کشور همچنین گفت :از شنبه گذشته نیز لطفیزاده به عنوان
سرپرست شورایعالی ترافیک مش��غول به کار شده است .از
سوی دیگر معاون عمرانی وزیر کشور درباره پیشنهاد تشکیل
ش��ورای ترافیک استان و شهرس��تان که در مجلس در حال

در این زمینه رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری و...
تشکیل میدهند .مهندس سیدصباح الدین متقی خاطر
نشان کرده است :هرکدام از اعضای هیات امنای مساجد که
تخریب و بازسازی مسجدی را در دست دارند ،برای نهایی
ک��ردن طرح معماری خود ،میتوانند بدون پرداخت هیچ
هزینهای به این کمیت��ه مراجعه و طرح خود را با اعضای
کمیته مطرح کنند .به گفته متقی طرح پیش��نهاد شده
در اختیار مش��اوران قرار میگی��رد و اعضای هیات امنا از
طرح خود دفاع میکنند و پس از بررسی و اجرای مباحث
معماری فنی بر اس��اس الگوی معماری اس�لامی ،طرح
پذیرفته و یا رد میش��ود .وی در پایان خاطر نش��ان کرد:
همه کسانی که خواهان تایید معماری طرح مسجد خود
هستند باید با مشاور طرحشان به کمیته مراجعه کنند که
این فرد باید سابقه طراحی مسجد را داشته باشد که پس از
دفاع از آن ،نظر نهایی ارائه شود.

نگهدارنده اعتیاد نیز باید حل شود ،چرا که در غیر این صورت
تا دو سال دیگر،سیس��تم درمان نگهدارنده اعتیاد در ایران
متوقف خواهد شد .در همین رابطه یکی از پزشکان کلینیک
توگو ب��ا «وطنامروز» گفت:
ترک اعتیاد صبح��دم در گف 
بهترین روش برای کنترل و درم��ان اعتیاد ،خود کارآمدی
افراد معتاد و درمانهای ش��ناختی و رفتاری است.وی ادامه
داد :درمان اعتیاد باید به صورت بعدی باش��د و تا مشکالت
زیربنایی حل نش��ود مسائل دیگری حل نخواهد شد و باید
توجه داشته باشیم که اعتیاد یک مشکل فردی است و برای
هر فرد ابعاد متفاوتی دارد.وی ادامه داد :به نظر بس��یاری از
پزش��کان ترک اعتیاد هوشمند ش��دن و نظاممندی شبکه
اعتی��اد کمک زیادی به روند درمان این افراد نمیکند و این
درس��ت نیس��ت که با همان متدی که یک فرد  20ساله را
درمان میکنیم افراد  50ساله را هم درمان کنیم.وی در پایان
گفت :برای کمک به نظاممندی درمان معتادان باید بیشتر
به امکاناتی که به آنها ارائه میشود ،توجه کنیم تا از کیفیت
بهتری برخوردار باشد و باید توجه داشته باشیم که نداشتن
پروتکل ملی درمان اعتیاد در کشور یکی دیگر از ضعفهایی
است که باید به آن توجهات الزم مبذول شود.
بررسیاست،گفت:تشکیلشوراهایهماهنگیترافیکاستان
و شهرستان ،مشکلی با جایگاه قانونی شورایعالی ترافیک کشور
ندارد .وی افزود :ش��ورای هماهنگی ترافیک استان قبال هم
فعال بوده و وزارت کشور با پیشنهاد تشکیل شورای شهرستان
به ریاس��ت فرماندار موافق اس��ت .وی در توضیح این سخن
خاطرنشان کرد :با تشکیل شورای هماهنگی ترافیک استان
به ریاست استاندار و شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به
ریاس��ت فرماندار ،با حضور و حق رای رئیس ش��ورای شهر و
شهردار موافق هستیم .وی تاکید کرد :این شوراها برای شهر
تهران نیز میتواند تشکیل شود.

عكاسخانه درهایحرمحضرتامامحسين(ع)بهدستهنرمنداناصفهانیساختهمیشود

مصوبهجدیدمشموالندرصورت
تصویبنیمهدومسالاجراییمیشود

مدیر مشموالن ستاد کل نیروهای مسلح گفت:
مصوبه مجلس شورای اسالمی درباره اصالح موادی
از قان��ون خدمت وظیفه عموم��ی در صورت تایید
شورای نگهبان قانون اساسی از نیمه دوم سال جاری
اجرایی میشود .به گزارش ايرنا ،نمایندگان مجلس
شورای اس�لامی در روز یکشنبه با اصالح موادی از
قانون خدمت وظیفه عموم��ی مصوب  29مهر ماه
سال  63تصویب کردند هر فرد ذکور ایرانی در ماهی
که در آن ماه به  18س��ال تمام میرس��د ،مشمول
مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد .سرتیپ
دوم پاسدار موسی کمالی در تشریح چگونگی اجرای
این مصوبه در صورت تایید ش��ورای نگهبان گفت:
این مصوبه ،پس از تصویب و سیر مراحل قانونی در
شورای نگهبان به صورت آییننامهای در خواهد آمد
و از نیمه دوم سال جاری اجرا میشود.

نقل قول
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی:
ساخت جاده و زهکش تاالب بینالمللی یادگارلو را
خشکاند.
نای��ب رئیس انجمن حمایت از بیم��اران عفونی:
عدم آگاهی عمومی از آنفلوآنزای خوکی مشکلساز
میشود.
مدیر مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش شهر
تهران :آموزشگاههای علمی آزاد تنها براساس مجوز
خود میتوانند فعالیت کنند.
مدير عامل سازمان سرمايهگذاري شهر تهران250 :
اتوبوس وارد خطوط  BRTشده است.
معاون آموزش و نوآوري آموزش و پرورش اس��تان
تهران :تنها وجه بيمه در هنگام ثبتنام از دانشآموزان
دريافت ميشود.

اخبار پایتخت
درختان منطقه  9شناسنامهدار
میشوند

وطن امروز :رئیس اداره فضای سبز معاونت امور شهری
و فضای سبز شهرداری منطقه  9از آغاز عملیاتی که در
طول آن تمامی درختان این منطقه دارای شناسنامه
میشوند ،خبر داد .علیرضا علیبخش��ی ،رئیس اداره
فضای س��بز با بیان این مطلب اف��زود :در اجرای این
عملیات نام درختان هر محله ،وضعیت ظاهری ،بن و
دیگر شرایط آنها برداشت میشود و پس از آن نسبت به
انجام عملیات پالککوبی آنها اقدام خواهد شد .عملیات
یاد ش��ده از خیابان و میدان آزادی و از محله یک این
منطقه آغاز ش��ده و در هر  8محله آن به مرحله اجرا
در خواهد آمد.

طرح سنجش اشعه  UVدر تهران
سال آینده اجرا میشود

وطن امروز :مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت هوای
شهر تهران گفت :طرح سنجش اشعه  UVسال آینده
در تهران اجرا خواهد شد .یوسف رشیدی افزود :اشعه
 ،UVاش��عهای مضر اس��ت که میتواند سبب ایجاد
سرطان پوست شود و سنجش میزان این اشعه در تمام
کش��ورهای دنیا صورت میگیرد .وی ادامه داد :طرح
سنجش میزان اشعه  UVدر تهران از جمله طرحهایی
اس��ت که س��ال آینده اجرا خواهد شد و در تالشیم با
اجرای این طرح ضمن سنجش میزان این اشعه شرایط
اطالعرسانی به شهروندان در اینباره را فراهم سازیم.

كارت شناسايي براي کارگران فصلی

ف�ارس :ش��هردار منطقه  11تهران گفت :با تش��کیل
نخس��تین مرکز س��اماندهی کارگران فصل��ی در این
منطق��ه برای این کارگ��ران کارت شناس��ایی معتبر
صادر میشود .فاضل در مراسم افتتاح نخستین مرکز
ساماندهی کارگران فصلی گفت :با تشکیل نخستین
مرکز ساماندهی کارگران فصلی در این منطقه و صدور
کارت شناس��ایی برای کارگران بخش��ی از مشکالت
امنیت اجتماعی در تهران حل میشود .وی ادامه داد:
ساماندهی کارگران یکی از معضالت و مشکالت شهر
تهران است که متولی اصلی برای رسیدگی به آن وجود
ندارد .وی افزود :به دلیل آنکه مدیریت واحد شهری در
ش��هر تهران وجود ندارد و مسؤولیت بین سازمانهای
مختلف تقسیم شده کارها با مشکل مواجه شده است.

سرمایهگذاری 400میلیارد توماني
در منطقه 4

وطن امروز :در  3ساله اخیر بیش از  400میلیارد تومان
در بخشهای عمرانی و تملک معارضان در منطقه 4
سرمایهگذاری شده است .علیرضا جاوید ،شهردار منطقه
 4در نشست با دبیران شورایاری محالت 20گانه افزود:
خوشبختانه با اقداماتی که از سوی شورایاران در سطح
محالت انجام ش��ده است دیدگاه شهروندان نسبت به
عملکرد مدیریت شهری و ش��ورایان تغییر کرده و به
نحوی شهروندان خواستار ارتقای تعامل بیشتر با این
بازوان توانمند شهرداری تهران هستند.

 60درصد زبالههای روزانه تهران
دارای مواد آلی است

عکس :مهدي قاسمي ،ايسنا

مع��اون امور مناطق ش��هرداری ته��ران از افتتاح
مجموع��ه ورزش��ی  10هزار نفری ام��ام رضا(ع) در
منطقه  18همزمان با والدت باسعادت امام حسین(ع)
خبر داد.
محققان کش��ور موفق شدند واکس��ن آنفلوآنزای
مرغی برای طیور تولید کنند.
ثبتنام پنجاه و شش��مین دوره آزمون دانش��نامه
تخصصی و بیست و هشتمین دوره آزمون گواهینامه
تخصصی پزشکی  24تیر آغاز میشود.
دانش��گاه جامع علمی-کاربردی ،مؤسسات و مراکز
تحت نظارت تاکنون  350عنوان کتاب منتشر کردهاند.
دومین جشنواره عکس جاذبههای گردشگری ایران
با شعار«ایران را ببینیم» برگزار میشود.
خط بری��ل جدید با زبان حس��اب و حروف ابجد
توسط یک مخترع ایرانی طراحی شد.
مهلت ثبت نام آزمون دکترای دانشگاه پیام نور تا
یکشنبه  14تیر تمدید شد.
مراس��م اعتکاف ویژه دانشگاهیان همزمان با آغاز
ایامالبیض در مسجد دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار
میشود.
گوش و دهان الکترونیک توسط یک مخترع ایرانی
طراحی و ساخته شد.
به همت محققان ایرانی  60دستگاه سانتریفیوژهای
یخچالدار دور باال برای اس��تفاده در سازمان انتقال
خون طراحی و ساخته شد.
قرنطینه دوم کنکور از روز گذش��ته آغاز ش��د که
در آن پاسخنامههای داوطلبان  2بار با  2حساسیت
مختلف توسط دس��تگاههای عالمتخوان تصحیح
میشوند.

جامعه

سهشنبه  9تير 1388

عكس:علي شايگان فرد ،فارس

کاهش حجم شکوفایی کشند قرمز
در خلیج فارس

6
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وطن امروز :مجری طرح س�اخت درهای حرم حضرت اباعبداهلل الحس�ین (ع) با بیان اینکه درهای این حرم بهدس�ت
هنرمندان اصفهانی ساخته میشود ،گفت :برای ساخت این درها که کار آن از سهماه پیش آغاز شده ،حدود 200کیلو نقره
ب ه صورت یکتکه به کار رفته است .طرح ساخت چهار در حرم حضرت اباعبداهللالحسین (ع) را استادان مهدی علمداری
و علی ظریفی ارائه کردهاند .ظرافتهای هنری روی درها شامل خاتم ،معرق و گرهچینی را نیز استاد محمدعلی قضاوی
برعهده دارد 2 .میلیارد و  500میلیون ریال هزین ه ساخت را مردم شهر خوراسگان استان اصفهان تأمین میکنند.

وطنامروز:مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد
ش��هرداری تهران گف��ت :با توجه ب��ه آموزشهای
شهروندی ،میزان زباله جداسازی شده روزانه به بیش
از  800تن میرسد که این میزان در سالهای گذشته
بین  70تا  100تن بوده است .فرهاد پورمحمدسخا
به اهمیت تفکیک زبالههای تر و خشک اشاره کرد و
اظهار داشت :زبالههای تر بویژه زبالههای آشپزخانهای
و ضایعات میوه ،منبعی سرشار از مواد آلی است که به
کمپوست تبدیل شده و به عنوان کود در کشاورزی
مورد اس��تفاده قرار میگیرد .وی خاطرنش��ان کرد:
روزانه  7500تن زباله در ش��هر ته��ران جمعآوری
میش��ود که بیش از  60درصد آن ،ماده آلی است و
قابلیت تبدیل شدن به کمپوست را دارد.

