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هشدار در خصوص افزایش
زباله های دریایی

هشتم ژوئن مصادف با «روز جهانی اقیانوسها»
است که از سوی سازمان ملل متحد با هدف حفاظت
از این منابــع گرانبها و نجــات اقیانوسها از خطر
آلودگیوتخریبگونههانامگذاریشدهاست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت
محیط زیست (پام) ،پروین فرشچی معاون محیط
زیست دریایی ســازمان حفاظت محیط زیست در
سیزدهمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت
محیط زیســت که موضوع روز جهانی اقیانوس ها
داشــت ،خاطر نشــان کرد :بخش مهم زباله های
دریایی از طریق سیستم های زهکشی و فاضالب و
از فعالیت های تفریحی که در خطوط ساحلی انجام
می شود و رها کردن ابزار های فعالیت هایی همچون
ماهی گیری وارد آبراهه ها و دریا می شوند.
وی با بیان اینکه تولید زباله ها ناشــی از صنعت
توریسم ،تخلیه فاضالب های خشکی و صنایع ،صید
ماهیان و زباله های کشــتیها و قایق ها است ،گفت:
زباله های پالستیکی ۶۰ ،الی ۸۰درصد از زباله های
دریایی را تشکیل می دهند .این زباله ها مانند مواد
ارگانیکتغییرنیافتهوبههمانشکلباقیمیمانند،
جریانات و جزر و مد دریایی آنها را هزاران کیلومتر با
خودحملمیکند.
فرشچی ادامه داد  :طناب ،موتورهای کشتی های
فرسوده ،ابزار های ماهیگیری (تورهای ماهیگیری
و  ،)...بســته بندی های غذا ،نوارهای الستیکی می
توانندبهدورجانوراندریاییبپیچند.
به گفته وی ،گونه های مهاجم می توانند به زباله
های دریایی چسبیده و هزاران کیلومتر در دریا جابه
جاشوندوبهمحلیکهبومیآنجانیستندواردشوند.
فرشــچی ادامه داد  :زباله های دریایی می توانند
باعث شکســته شــدن ،ضربه زدن و حتی تخریب
زیســتگا ه های مهــم دریایی ماننــد صخره های
مرجانی شــوند .خیلی از این زیســتگاه ها اساس و
پایه اکوسیستم های دریایی هستند و برای زندگی
جانوران حیاتی هستند.این مقام مسئول ادامه داد:
کاهش توریسم سواحل بعلت از بین رفتن زیبایی و
کثیفی سواحل ،آسیب به اقتصاد صاحبان تفرجگاه
هایتفریحیوقایقرانانوکشورها،ایجادهزینههای
کالن جهت نظافت ســواحل ،از بین رفتن ماهیان و
ضرر اقتصادی ماهی گیران از جمله اثرات اقتصادی
وجودزبالههایدریاییاست.

مترو برای نمازگذاران عید فطر
رایگان است

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و
حومه از خدماترسانی ویژه متروی تهران و حومه
بهمناسبتعیدسعیدفطرخبرداد.
به گزارش ایلنا ،فرنــوش نوبخت (مدیرعامل
شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه) گفت:
متروی تهران و حومه به منظور تســهیل در تردد
نمازگزاران به محل اقامه نماز عید ســعید فطر در
مصالی بزرگ امــام خمینی(ره) ،با آمادگی کامل
پرســنل و اســتفاده حداکثری از امکانات خود،
خدمات ویژه و سرویسهای فوقالعاده را در تمام
خطوط ارائه خواهــد کرد.وی با اشــاره به اینکه
ســرویسدهی در خطوط یک ،دو ،ســه ،چهار و
پنج متروی تهران و حومه در روز عید سعید فطر از
ساعت پنج و ۳۰دقیقه صبح تا پایان مراسم به طور
رایگان ارائه میشود ،افزود :در این روز تعداد حرکت
قطارهانسبتبهبرنامهروزهایتعطیلافزایشپیدا
خواهد کرد تا نمازگزاران و مسافران گرامی راحت
تر از این وســیله حمل و نقل ریلی ایمن ،سریع و
پاک استفاده کنند.مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
متروی تهران و حومه تصریح کرد :سرویس دهی
در خط 5نیز از ســاعت 5:30دقیقه آغاز می شود.
وی با بیان اینکه شرکت بهره برداری متروی تهران
وحومهآمادگیداردتادرصورتنیازجهتخدمات
دهی مناسبتر به شــهروندان و مسافران محترم
قطارهای فوقالعاده را در تمام خطوط اعزام کند،
خاطرنشــان کرد :به شــهروندان گرامی توصیه
میشــود به منظور دسترســی بهتر و آسانتر به
محل برگزاری نماز عید فطر در ایستگاه مصلی امام
خمینی(ره)درخطیکمترویتهرانپیادهشوند.

درآمدچنددهمیلیونیفقطمختص
معدودی از پزشکان است

عضو کمیســیون بهداشــت مجلس ،با بیان
اینکه تنها عده محدودی از پزشــکان درآمد چند
ده میلیونی دارنــد بر این مهم تاکید کرد که روش
حوزهبهداشتودرماندرجهتافزایشدرآمدباید
الگوییبرایسایروزارتخانههاباشد.
همایون یوســفی در گفتوگو با خانه ملت ،در
مورد وجود این باور در جامعه که پزشــکان افراد
پولداری هستند که حقوقهای چند ده میلیونی
دریافت میکنند و هیچ مشکل مالی ندارند گفت:
اظهارنظرهایی کــه در رابطه با حقــوق چند ده
میلیونی پزشــکان و درآمدهای کالن آنها مطرح
شده اســت هیچ کدام دقیق نیستند ،چرا که تنها
عده محدودی از این قشر چنین درآمدی دارند.
الزم به ذکر اســت وزیر بهداشت با بیان اینکه
متوسط درآمد پزشک عمومی در کشور بین ۵/۴
تا ۷میلیون تومان است اظهار داشت :با توجه با این
موضوع ،فرد باید حرفــه ای پردرآمد تر از این رقم
داشته باشد که متاســفانه در کشور هم این حرفه
ها وجود که گاهی اوقات ایجاد کشش و عالقه می
کند و یا اینکه فرد نخواهد به خود زحمت دهد و در
مناطقیکهموردنیازدولتاست،حضورپیداکند.
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چالش بازرسیهای سرزده و مقرری بیکاری
مقرری بگیران بیمه بیکاری نگران روزهایی هســتند که برای
یافتن کار از خانه بیرون میروند ،چراکه بازرســان شــعب تامین
اجتماعی ســرزده میآیند و اگر دو بار پشت ســرهم آنها در خانه
نباشند،مقرریشانقطعمیشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا« ،پس از دوبار مراجعه بازرســان بیمه
بیکاری به در منزل و عدم حضورم در خانه مقرری بیکاریام قطع
بیکاران مقرریبگیر است .همانهایی
شد» .این گالیه بسیاری از
ِ
کــه از روی ناچاری و برای تامین موقت مخارج زندگی به ســوی
سازمان تامین اجتماعی دست دراز کردند.

البته منتی هم برسرشان نیســت؛ چراکه کارفرمایان براساس
تکلیف قانونی در ایام اشتغال کارگران ۳ ،درصد از حق بیمه سهم
خود (از باب دریافت مقرری بیکاری) را به حســاب ســازمان
تامین اجتماعــی ریختهانــد ۳ .درصد دیگــر منابع صندوق
بیمهبیــکاری (در مجموع  ۳۳درصد) را دولــت باید به عنوان
کمک به ســازمان تامین اجتماعی بپردازد که البته سالهاست
این پول پرداخت نشده و براساس محاسبات مستقل رقم آن به
 ۲۳هزار میلیارد تومان میرسد.
از اینکه بگذریم در مجموع کارگران ســالها برای کارفرمایان

مختلفی و بعضی برای یک کارفرما ،کار میکنند که در ایام بیکاری
سقفی قابل اتکا باالی سر خود داشته باشند .به صورت کلی مدت
زمان پرداخــت مقرری حداقل  ٦ماه و حداکثر  ٥٠ماه (بســته به
ســابقه بیمهپردازی و وضعیت تاهل) است و میزان آن نباید از ٨٠
درصدمتوسطدستمزدزماناشتغالبیشترباشد.
با در نظر گرفتــن اینکه اکثر کارگــران حداقلیبگیر (حداقل
دستمزد سال  ،۹۷یک میلیون و  ۱۱۴هزار و  ۱۴۰تومان) هستند،
قرار نیســت که مقرری بیکاری از حیث مدت و میزان آن ،با توجه
به افزایش هزینههای زندگــی و خط فقر  ۳تا  ۴میلیون تومانی در
شهرها (برای سال  )۹۶دستی از کارگر بیکار و خانوادهاش بگیرد و
به اصطالح برای آنها کاری کند .از همین رو فرد بیکار تا چشم بر هم
ی بیکاریش قطع میشود و در این فاصله باید برای خود
بگذارد مقرر 

کاری دســتوپا کند؛ آنهم در زمانی که بسیار از کارگاههای بزرگ
و متوسط نیمه فعال هستند و تنها دست به تعدیل کارگران خود
میزنند تا با کاستن از هزینهها فقط ســرپا بمانند .افزایش مدت
متوســط یافتن کار برای مقرریبگیران بیکاری شــاهدی بر این
مدعاست .اگر پیش از این آنها در عرض ۳تا ۶ماه کار پیدا میکردند،
حاال باید بیش از  ۱ســال برای آن وقت بگذارند .لذا طبیعی است
که آنها برای یافتن کار صبح زود از خانه بیرون بزنند .هرچند اداره
کار هم موظف است برای آنها شغلی مشابه شغل قبلیشان که در
آن کســب مهارت کردهاند ،پیدا کند .با این حال اگر پس از دو بار
مراجعــه حضوری بازرس تامین اجتماعــی در آدرس محل خانه
دریافتکننده بیمه بیکاری ،وی حضور نداشــته باشــد ،مقرری
بیکاریش به صورت موقت قطع میشود.

درآمد  50تا  70میلیون تومانی

تایید فروش مجوز شکار به شکارچیان خارجی

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار
و صید ســازمان حفاظت محیط زیست با
بیان اینکه تاکنون مجوز شــکار بیش از
 ۱۰تا  ۱۵راس صادر نشــده است ،گفت:
هر مجوز شــکار بین  ۵۰تا  ۷۰میلیون به
شکارچیانخارجیفروختهمیشود.
علی تیموری در گفتوگــو با ایلنا در
خصــوص قیمت پروانههای صادر شــده
برای شــکار گفت :قیمتهای شکار برای
شــکارچیان داخلی و خارجــی متفاوت
اســت و تاجایی که مــن میدانم قیمتی
را که صندوق ملی محیط زیســت برای
شکارچیان خارجی در نظر گرفته ،بین۵۰
تا ۷۰میلیونتوماناست.
وی با بیان اینکه تاکنون مجوز شــکار
بیــش از  ۱۰تــا  ۱۵راس صادر نشــده
است ،خاطرنشــان کرد :سازمان حفاظت
محیطزیست مجوز شکار  ۱۰۵راس را به
صندوق ملی محیطزیســت داده است و
فکرمیکنمتاکنونبه ۸شکارچیخارجی
مجوز شــکار داده شده و شکار توسط آنها
انجامشدهاست،البته ۲۰شکارچیداخلی
متقاضی دریافت پروانه شکار هستند و تا
پایانسالهمچنانفرصتوجوددارد.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار
و صید ســازمان حفاظت محیط زیست
تصریح کــرد ۲۰ :درصــد مجوزهایی که

ساالنه برای شــکار صادر میشود ،متعلق
به جوامع محلی است که با قیمت دولتی
و بسیار ارزان به فروش میرسد و ۸۰درصد
این پروانهها متعلق به شکارچیان داخلی و
خارجیاست.
تیموری با بیان اینکه هر پروانه شکار به
قیمت دولتی  ۹۰۰هــزار تومان به فروش
میرسد ،یادآور شــد :صندوق برای ۱۰۵

پروانه شــکار مبلغ  ۱۰۰میلیون تومان به
سازمان پرداخت کرده است .صندوق نیز
باتوافقیکهباشکارچیمیکندپروانههای
شــکار را به آنها میفروشد و قرار است ۸۰
درصد مبلــغ این فروش بــرای خدمات
رسانیبههمانمنطقهشکارهزینهشود.
وی همچنین تاکید کرد :تعیین فصل
شکار بر عهده کارشناسان محیطزیست

است و مدیران اســتانها پیشنهاد شکار
در این فصل را مطــرح کردند و پس از آن
موضوع در جلســ ه کارگروه شکار بررسی
و تصمیــم بر این شــد که پروانه شــکار
صادرشــود .تیموری پیشــتر گفته بود:
برخالف آنچه در اخبار برخی رســانه ها
عنوان شده و متاسفانه با اصرار بیش از حد
بر آن تاکید نیز می شود ،این پروانه ها تنها

برایاتباعخارجیصادرنمیشود.
وی ضمــن تاکید بر اینکــه بنا به نص
صریح دستورالعمل مورد اشاره ،صندوق
ملی محیط زیســت و ادارات کل حفاظت
محیط زیست استان ها مکلف شده اند تا
حداقل  ۲۰درصد از ســهمیه های تعیین
شــده برای هر منطقه را به جوامع بومی
و محلــی اختصاص دهند تا شــهروندان
محلی شکارچی نیز از این برنامه ها سهمی
داشته باشند ،تصریح کرد :در عین حال از
مابقی سهمیه ها نیز بنا به تاکید سازمان و
رویکردهای صندوق ملی محیط زیست،
سهم قابل توجهی برای شکارچیان ایرانی
درنظرگرفتهشدهاست.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار
و صید ســازمان حفاظت محیط زیست
همچنیــن در مورد انتقادهــای صورت
گرفته در خصــوص فصل و بــازه زمانی
شکار نیز با اشــاره به نتایج بررسی های
فنی و جمع بندی نظرات کارشناســی و
اطالعات میدانی ارســالی از استان ها،
اظهار کرده بود :جمع بندیها بیانگر این
نکته است که پس از فصل زادآوری ماده
ها که به صورت معمول ،اواسط فروردین
تا ابتدای اردیبهشــت پایــان مییابد،
گلههاینر از مادهها و برههای آنها بطور
کامل جدا میشوند.

سخنگوی وزارت بهداشت :

استعفای وزیر بهداشت شایعه است

سخنگوی وزارت بهداشت گفت :شایعه استعفای
وزیر بهداشت شبیه دروغ سیزده است.
به گــزارش ایلنا ،ایــرج حریرچی (ســخنگوی
وزارت بهداشــت) امروز در نشست خبری در رابطه با
شایعه اســتعفای وزیر بهداشت گفت :وزیر بهداشت
قدرتمندتر از گذشته مشــغول فعالیت است و رابطه
او با رئیس جمهور هم در باالترین ســطح طی  5سال
گذشتهاست.
ســخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد که عدهای
شایعهسازی میکنند ،اما وزارت بهداشت برای حفظ
سالمتی مردم اقدامات الزم را انجام میدهد.
حریرچی در ادامه جلســه با اشــاره به اتصاالت
زیرساختی سامانه سیب وزارت بهداشت بیان داشت:
در زیرســاختها مقداری مشــکل وجود دارد ،البته
وزارت ارتباطات بــه کمکمان آمده و در حال ارتقای
زیرساختها هستیم به تدریج اتصاالت این سامانه را
گسترشخواهیمداد.
او تاکید کرد که اتصاالت ســامانه ســیب در یک
اســتان به صورت پایلوت انجام شــده است و وزارت
بهداشــت آمادگی دارد که برای  10استان دیگر هم
نظام ارجاع الکترونیک را گسترش دهد.
سخنگوی وزارت بهداشت ســرانه بار مراجعه به
مطب خصوصی تخصصی و فوق تخصصی در ســال
برای هر ایرانی را  1.24بــار اعالم کرد و گفت :میزان

خبر

مراجعه به مطب خصوصی پزشــک عمومی ساالنه
برای هر ایرانی  0.64بار است.
او افزود :با حذف تعطیــات آخر هفته تعطیالت
رســمی و تعطیالت نوروز  81میلیون ایرانی به طور
متوســط در هر روز عــادی  446هزار بــار به مطب
خصوصی پزشــک متخصص و فوق تخصص و 230
هــزار و  500بار به مطب خصوصی پزشــک عمومی
مراجعهمیکنند.
سخنگوی وزارت بهداشت به این نکته اشاره کرد
که  66.5درصد بار مراجعات سرپایی تخصصی و فوق
تخصصی در کشور به مطبهای خصوصی و  28.5بار
مراجعات پزشک عمومی هم به مطبهای خصوصی
است.
او با اشــاره به اینکه در تعطیــات طوالنی همه
مراجعــات در  600بیمارســتان دولتــی متمرکز
میشــوند ،افزود :بیمارســتانهایی با اورژانسهای
شلوغ باید بار مراجعات ســرپایی را هم تحمل کنند.
این موضوع باعث نارضایتی بیماران میشود بنابراین
باید در رابطه با تعطیالت رسمی تعادل صورت گیرد
و با اقدامات کمکی نظام پزشــکی و بخش خصوصی
در جهت اعطای امکانات بیشــتر به مراکز دولتی این
مشکلبرطرفشوند.
ســخنگوی وزارت بهداشــت با اشــاره به انجام
مطالعات ابتدایی تولید واکسن  HPVدر ایران اظهار

رئیس آموزش و پرورش منطقه دو تهران مطرح کرد

منتظر نظر قضایی در باره مدرسه غربتهرانیم

رئیس آموزش و پــرورش منطقه دو تهران گفت:
فرآیند ثبتنام دانشآموزان دبیرستان غرب تهران در
دیگر مدارس بعد از اعالم رای و روشــن شدن تکلیف
مدرسه زیر نظر اداره به صورت کامل انجام خواهد شد.
ناصر کوهستانی (رئیس آموزش و پرورش منطقه
دو تهران) درباره سرانجام پرونده دانشآموزان مدرسه
غرب تهــران به ایلنا گفت :درخصــوص بُعد قضایی
پرونده ،ما نیز منتظر جواب مراجع قضایی هستیم که
طیروزهایآیندهاعالممیشود.
وی با اشــاره به اینکه امتحانات در آرامش کامل
با حضور ناظر مقیم برگزار و طی دو ســه روز آینده
به اتمام میرســد ،ادامه داد :وضعیت مدرسه بعد
از امتحانات و نظر مراجع قضایی مشــخص خواهد
شــد .ضمن اینکه فرآیند ثبتنام دانشآموزان بعد
از اعالم رای و روشــن شدن تکلیف مدرسه زیر نظر
اداره به صورت کامل انجام میشود .برخی والدین
هم بــه ما مراجعــه کردهاند و ما نیــز در خصوص
ثبتنام فرزندانشــان این قول را بــه آنها دادهایم
که چه در فضای مدارس دولتــی و چه در مدارس
غیردولتی که مــد نظر اولیا اســت ،تمام خدمات
ثبت نام و تحصیل به فرزنداشــان ارائه خواهد شد.
البته بعد از اینکه امتحانات به اتمام برســد ،بیشتر

میتوان به این مساله پرداخت .ضمن اینکه شکایت
ما هم به عنوان شــاکی آمــوزش و پرورش به قوت
خود باقی است.
کوهستانی با بیان تدابیر اندیشیده شده آموزش و
پرورش منطقه دو بمنظور جلوگیری از این اتفاق در
دیگر مدارس توضیــح داد :بالفاصله بعد از این اتفاق
ما چند کار را در دســتور جلســاتمان گذاشــتیم و
بخشــنامههایی را برای مدارسمان صادر کردیم .به
عنوان مثال در رابطه با این موضوع اطالع رسانیهای
دقیقی در مــدارس انجام دادیم ،و بعد از این در زمینه
گزینش همــکاران و مســائل رفتــاری در مدارس
حساسیت بیشــتری به خرج میدهیم .البته در این
منطقه به آسیبهای اجتماعی خوب پرداخته بودیم
وبیشتررویآنمتمرکزخواهیمشد.

داشت :به دنبال تولید این واکسن در داخل هستیم در
حال حاضر این واکسن در کشور موجود است و باید در
سه بازه زمانی تزریق شود.
او تاکید کــرد که قیمت قانونی واکســن HPV
برای هر بــار تزریق  273هزار تومان اســت و برخی
مراکز خصوصی تا چند صد هزار تومان هم بیشــتر
دریافتمیکنند.
حریرچی گفت :اکثریت جامعه اســتطاعت مالی
تزریق واکسن  HPVرا ندارند و راه درست تولید این
واکسن در داخل کشور است.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به حواشیهای
به وجود آمده در رابطه با واکسن  HPVتصریح کرد:
باید واکســنهای ضروری کــه از بیماریهای مهم
پیشگیری میکنند را گســترش دهیم و یکی از این
واکسنهای مورد توصیه جهانی واکسن  HPVاست
که در اولویت وزارت بهداشت قرار دارد.
او افزود HPV :دو بیماری مهم ا یجاد میکند که
یکیازاینبیماریهازگیلناحیه تناسلیودیگرینیز
موجب سرطانهای مربوط به این ناحیه مانند سرطان
دهانه رحم میشــود .بیش از صد نوع از این ویروس
وجود دارد که برخی از آنهــا عامل زگیل و برخی هم
عاملسرطانهستند.
حریرچی با اشــاره به اینکه ســرطان دهانه رحم
دوازدهمین سرطان شایع در زنان است ،تاکید کرد که

ساالنه  927مورد ابتال به این سرطان گزارش میشود
و نکته حائز اهمیت این اســت که  5درصد مردم در
طول عمــر خود به زگیلهای ناحیه تناســلی متبال
میشوند و بروز آن بیشــتر در زنان کمتر از  24سال
و مردان بین  25تا  29سال است که عوارض متعددی
داشــته و میتواند در مراودات جنسی اختالل ایجاد
کند حتی مطالعاتی انجام شده که نشان دهنده این
است که این مشکل منجر به طالق شده است.
ســخنگوی وزارت بهداشت با اشــاره به اینکه در
پزشــکی قانونی اجازه طالق به دلیل ابتال به بیماری
العالج صادر میشــود ،گفت :احتمال بهبودی افراد
مبتال بعد از گذشــت یک تا دو ســال کم و درمان آن
پرهزینه اســت و از طرفی عوارض متعدد روانی مثل
افســردگی و اضطراب نیز از طریق این بیماری ایجاد
میشــود که میتوانــد منجر به اختــاف در روابط
زناشوییشود.
حریرچی تاکید کرد که تعرفه بیمارســتانهای
مســتقل همان تعرفه دولتی و دریافت باالتر از تعرفه
دولتی در این بیمارستانها جرم محسوب میشود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران:

تعزیرات حکومتی به تجهیزات پزشکی رسید

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ،از افتتاح
شــعبه تعزیرات حکومتی ویژه رســیدگی به تخلفات
تجهیزات پزشــکی خبر داد و گفت :وزارت بهداشت در
ادامه همکاری ها با این سازمان ،مصمم است با تخلفات
بهداشتیودرمانیبرخوردجدیومستمریداشتهباشد.
به گزارش ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی ،محمدعلی
اسفنانی در آئین افتتاح شــعبه تعزیرات حکومتی ویژه
رســیدگی به تخلفات تجهیزات پزشــکی در اداره کل
تجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت،به تقویتنظارتبر تجهیزاتوملزوماتپزشکی تاکیدکردوافزود:وزارتبهداشت
به دنبال کاهش تخلفات حوزه ســامت است و این آینده روشنی را پیش روی ما قرار می دهد.وی حیطه مسئولیت و
صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات را گسترده دانست و با اشاره به تشکیل مجتمع رسیدگی
به قاچاق کاال و ارز ،اظهار داشت :در این شعب ،تخلفات مربوط به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز رسیدگی می شود.
اســفنانی خاطرنشان کرد :نظارت بر حوزه تجهیزات پزشکی بسیار مهم و ضروری است زیرا عالوه بر حجم باال و تنوع
محصوالت،اینتجهیزاتوملزوماتمستقیمادردرمانمردممورداستفادهقرارمیگیرند؛بنابرایننظارتبرتجهیزات
و ملزومات پزشــکی در کشور با همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ،تقویت می شود.ایرج حریرچی
سخنگوی وزارت بهداشــت نیز صبح امروز دوشنبه در نشست خبری هفتگی به مساله تامین ارز برخی شرکتهای
دارویی و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت :برخی از این شرکت ها ،کاالی خود را با ارز سه هزار و 800تومانی یا چهار
هزار و چند صد تومانی ،قبال وارد کرده اند اما می خواهند آن را با قیمت روز به فروش برسانند.وی این اقدام شرکت های
دارویی و تجهیزات پزشکی را غیرقانونی و غیراخالقی دانست و اظهار داشت :صاحبان این شرکت ها استداللی را می
آورند مبنی بر اینکه اگر کاالی خود را بفروشــیم باید جای آن را پر کنیم؛ این در حالی است که اگر آنان با دالر سه هزار
و 800تومانی خرید کنند ،حاشــیه سودشان هم در همان میزان دالر است و اگر گران تر بخرند ،حاشیه سودشان هم
بهتناسببیشترمیشودبنابرایننبایدباقیمتفرضیارزمحصوالتخوداعمازدارووتجهیزاتپزشکیرابفروشند.

اخبار

کهریزک آماده دریافت وجوه
فطریه است

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل موسســه
خیریه کهریزک ،از آمادگی این موسسه به عنوان
یک موسسه مردم نهاد و غیردولتی در آستانه عید
سعید فطر برای دریافت زکات فطریه خبر داد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی موسسه خیریه
کهریزک ،احمدی تنکابنی گفت :این موسســه
عالوه بر آمادگی میزبانی از هموطنان در آسایشگاه
خیریــه کهریزک تهــران و آسایشــگاه خیریه
کهریزک اســتان البرز ،قریب بر  46سال است که
توسط مردم نیکوکار اداره شــده و هر ساله آماده
دریافت زکات فطره مردم نیک اندیش ایران زمین
است .وی افزود :در عید فطر امسال ،برای رفاه حال
مردم ،پرداخت زکات فطره به روش های گوناگون
فراهم شده است.
تنکابنی یادآور شد :در حال حاضر نزدیک به سه
هزار سالمند ،معلول ،بیمار مبتال به ام اس ،کودک
معلول ذهنی و کودک مبتال به اختالل اوتیسم در
 2آسایشــگاه تهران و استان البرز موسسه خیریه
کهریزکزندگیمیکنند.

چالش های مقابله با اعتیاد
دانش آموزان

طرح اورژانس اجتماعی دانــش آموزی برای
درگیر شــدن با آســیب های اجتماعی در سطح
دانش آموزی موافقان و مخالفانــی دارد اما نکته
مهمتر پیدا کردن عوامل آسیب زا از جمله سبک
زندگینوجوانانهستیم.
به گزارش مهر ،نــادر منصورکیایی مدیرکل
دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت
آموزش و پــرورش می گوید برنامه شناســایی،
درمان و مددکاری دانش آموزان در معرض خطر
و دارای اختالل ســوء مصرف مواد مخدر از سال
تحصیلی  ۹۳-۹۲در مدارس کشــور با همکاری
وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان
و سازمان بهزیستی کشور با محوریت ستاد مبارزه
با مواد مخدر آغاز شده است.
به گفتــه وی قبــل از اجرای طــرح اورژانس
اجتماعــی دانشآموزان ،ســازمانهای مختلف
سابقهای در مداخالت مربوط به درمان و بازتوانی
دانش آمــوزان درگیر با اختالالت ســوء مصرف
مواد مخدر نداشتند .در ســال تحصیلی ۹۷-۹۶
دستگاههای همکار طرح اورژانس اجتماعی دانش
آموزان اعــم از وزارت آموزش و پــرورش ،وزارت
بهداشت ،ســازمان بهزیستی کشور و قوه قضائیه
نسخه بروز رسانی شده شیوه نامه اجرایی این طرح
را تهیه و تدوین کردهاند.
وی گفــت :تجربه اورژانــس اجتماعی دانش
آموزان کشــور موجب شــد تا آموزش و پرورش
بعد از مقدمات فراهم شــده در زمینه شناســایی
دانشآموزان در معرض خطر مصرف مواد مخدر،
گامهای بزرگتری را برداشــته و عالوه بر موضوع
مصرف مواد به موضوعاتی مانند خودکشی و سایر
آسیبهای اجتماعی در مدارس بپردازد.
اما حســن موســوی چلک رئیــس انجمن
مددکاری اجتماعی با بیان این نگرانی که «وجود
اورژانس اجتماعی ویژه دانش آموزان ،پیامدهای
منفی بسیاری برای این قشر دارد» در یک برنامه
رادیویی گفت :با این حال اورژانس اجتماعی کشور
در کنار تمامی فعالیتهای خود قشر دانش آموزی
را مورد توجه قرار میدهد .باید تاکید کنم مدارس
همواره به عنوان ســالمترین محیــط اجتماعی
تعریف میشوند و نقدهای وارد به آموزش و پرورش
هیچگاهپیامآسیبزابودنبستراینوزارتخانهرادر
پی ندارد .آموزش و پرورش یکی از بهترین محافل
برای پیشگیری از اعتیاد را در اختیار دارد .ساختار
آموزش و پرورش این اجازه را میدهد تا به بهترین
شــکل ممکن افراد در معرض اعتیاد را شناسایی
کرده و به اورژانس اجتماعی ارجاع دهند .شایسته
است که به جای اختصاص یک اورژانس اجتماعی
به قشر دانش آموزی موضوع مددکاری اجتماعی
در مدارس توســعه داده شود .همه اینها نشان می
دهد که سطحی از آسیب های اجتماعی درسطح
مدارس ما وجود دارد که نگرانی جامعه را به دنبال
داشته اســت .اما خارج از اینکه ما نیاز به اورژانس
اجتماعی دانش آموزی داریم و یا نه باید بدانیم که
علت اصلی رشد آســیب در مدارس از کجا نشات
می گیرد .پیــش از این از مصرف داروهای محرک
از جمله ریتالین در شب های امتحان میان دانش
آموزان و در دســترس بودن مواد مخدر گل و ناس
گفتیم .اینها آسیب های عیان تری است که گاه به
چشم می خورد .دکتر بهمنی روانپزشک معتقد
است ســبک زندگی مهمترین تاثیر را در گرایش
نوجوانان به مواد محرک می گذارد.

