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هر ایرانی ساالنه ۵۰
دالر دارو مصرف می کند

رئیس انجمن علمی داروسازی ایران گفت :هر ایرانی ساالنه  ۵۰دالر دارو مصرف می کند .به گزارش خراسان محمدرضا شانهسازافزود:
از نظر عددی مصرف غیرمنطقی دارو در کشور داریم و متأسفانه فروش بیشتر مبنای کار داروخانههاست و اتخاذ تصمیمات خام و مباحث
مربوط به شورای رقابت شرایط را بدتر خواهد کرد و این مسئله نه به نفع مردم و نه به نفع اقتصاد و داروخانههاست.

...
دریچه

از خودمان شروع کنیم!
پویش«ازخودمانشروعکنیم»،باهدفاصالحوارتقای
فرهنگ ترافیک در زمینه حقوق عابر پیاده و توسعه
استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه ،در قالب
اجراینمایشهایخیابانیدرتهراندرحالاجراست.
این پویش که در سه محور فعالیت خود را از سر گرفته ،با
تاکید بر شعارهای«احترام به عابرپیاده»« ،برای هوای
پاک شهر رکاب بزنیم» و «پنج شنبه های پاک» در قالب
اجرای نمایش های خیابانی در ۳۰نقطه تهران در حال
برگزاریاست.

...

از میان خبر ها
رئیس پلیس آگاهی ناجا:

 98.5درصدآدم ربایی ها توسط پلیس
کشف می شود
رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت 98.5 :درصد آدم ربایی ها از
سویمامورانپلیسدرکشورکشفمیشود.سردارمحمدرضا
مقیمی درباره تعداد پرونده های آدم ربایی و کودک ربایی در
کشور به میزان گفت :خوشبختانه وقوع آدم ربایی و کودک
ربایی در کشور به میزانی نیست که برای کشور نا امنی ایجاد
کند و مردم دچار هراس شوند که تعداد زیادی آدم ربایی در روز
رخ می دهد.امسال از تعداد آدم ربایی های رخ داده در کشور
 98.5درصد توسط ماموران پلیس آگاهی در سراسر کشور
کشفشدهاستوبارهاییگروگان،متهمانپروندههادستگیر
شده اند .در باقی پرونده ها نیز گروگان گیران با خانواده ربوده
شدگانبهتوافقرسیدهوافرادموضوعرابهپلیساطالعنداده
اند.وی گفت :میزان کشف نسبت به وقوع آدم ربایی و کودک
ربایی در کشور امسال  25درصد رشد داشته است.مقیمی از
مردم خواست تا رسیدن پرونده به نتیجه از رسانه ای کردن آن
خودداریکنندتاماموراندرکمترینزمانوبدونایجادحاشیه
بتوانندپروندههاراکشفوافرادراآزادکنند.

سند تحول آموزش و پرورش ۶سال در پیچ و خم بی برنامگی
دانش پور -به فرموده مقام معظم رهبری ،امروز آموزش
و پرورش سند مکتوبی در دست دارد که شیوه تحول
بنیادی در آموزش و پرورش را تعیین کرده است؛ سندی
که حضرت آیتا...خامنه ای بارها درخصوص ضرورت
اجرای منسجم و کامل مواد آن تاکید کرده اند .ایشان
در اردیبهشت ماه گذشته نیز در دیــدار فرهنگیان،
با انتقاد از اجرایی نشدن این سند با وجــود گذشت
چندین سال از ابالغ آن ،گفتند :چرا سند تحول آموزش
و پرورش تا به حال عملیاتی نشده است؟ تا چه زمانی
باید منتظر آماده شدن نظا منامههای سند تحول بود؟
من بهطور جدی از وزیر محترم و مسئوالن میخواهم
که موضوع اجرایی شدن سند تحول را پیگیری کنند؛
زیرا آموزش و پرورش نیازمند تحول عمقی و به دور از
تغییرات ظاهری است .این موضوع در حالی است که اگر
نوعی بی برنامگی در اجرای این سند احساس می شود ،
اما به گفته دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ،سند
تحول ،فرایند اجرایی خود را طی می کند؛ البته نکته
قابل تامل این است که سند تحول آموزش و پرورش باید
تا سال  1404عملیاتی شود .مهدی نوید ادهم در گفت
وگو با خراسان تصریح کرد :االن در مرحله ای هستیم
که باید زیرساخت های اجرای سند را فراهم کنیم؛ چرا
که اجــرای صد در صدی احکام با شرایط فعلی امکان
پذیر نیست .به عنوان مثال یکی از زیرساخت ها ،تامین
نیروی انسانی است که با تاسیس دانشگاه فرهنگیان آن
را دنبال می کنیم و این امر هم به واسطه دانش آموختگی
خروجی های این دانشگاه ،موضوعی زمــان بر است.
وی خاطرنشان کــرد :کسانی می توانند ایــن سند را
بهترعملیاتی کنند که مبانی سند را در دوران دانشجویی
گذرانده باشند .عالوه بر این بدون تردید تغییر محتوای
کتاب درسی یک روزه امکان پذیر نیست و محتوای کتاب
ها هم سو با محتوای سند تحول بنیادین سال به سال
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تغییر داده می شود .وی با بیان این که جهت گیری نظام
آموزشی به سمت اجرای سند است ،خاطرنشان کرد :در
شرایط کنونی باید تمام تالش خود را برای اجرایی شدن
این سند به کار ببریم .دبیرکل شورای عالی آموزش و
پــرورش با تاکید بر این که آسیب شناسی برنامه ها در
هر شرایطی مطلوب است ،اظهار کرد :البته هم اکنون
باید بیش از هر زمانی تالشمان را برای اجرایی شدن سند
به کار بگیریم تا آن چه دربــاره
آن به توافق رسیده ایم،
عملیاتی شود.

دارد ،اظهار کرد :در آموزش و پرورش توان فنی به وجود
آمده است و نیروهای زیادی در سطوح مختلف آموزش
دیده اند ،اگر چه ممکن است که فهم آن متفاوت باشد
چون قرار است تحولی فرهنگی ایجاد شود و این که افراد
باورهای قبلی خود را تغییر بدهند ،زمان بر است ولی
این گونه نیست که در این مدت وزارت آموزش و پرورش،
هیچ اقدامی برای اجرای سند تحول نکرده باشد .وی
تاکید کرد :اگر چه اهمیت آسیب شناسی سند را نفی
نمی کنم اما در شرایط فعلی جهت گیری اصلی ما نباید
آسیب شناسی باشد بلکه ما باید بر اجرای سند تمرکز
کنیم تا زمان بیشتری را از دست ندهیم؛ بنابراین اولویت
اول ،اجرای سند و اولویت دوم آسیب شناسی است
نه برعکس.
▪به آسیب شناسی نیاز داریم

و ی
توضیح داد:
مثال برای اجرای
نـــظـــام رتـــبـــه بــنــدی
معلمان ،طــرح مــا آمــاده
اســت امــا دولــت و مجلس در
زمینه تامین منابع آن مشکل
دارنــد و اگــر ایــن منابع تامین شود،
سند اجرایی خواهد شد .نوید ادهم در پاسخ به این سوال
که آیا آموزش و پرورش توان فنی برای اجرای این سند

...
حج

اظهارات دبیرکل شورای عالی
آم ــوزش و پ ــرورش در حالی
اس ــت کــه مــعــاون آم ــوزش
متوسطه وزیــر آمـــوزش و
پ ــرورش معتقد اســت در
اجرای سند تحول آموزش
وپرورشبهآسیبشناسی
نیاز اســت تا ببینیم چرا
این سند در تبدیل ب ه عمل،
دچار مشکل شده است .علی
زرافشان با بیان این که نباید بین
تدوین سند تحول و نقشه راه اجرایی
کردن آن فاصله میافتاد ،افزود :اتخاذ بسیاری از
سیاستها در آموزش و پرورش برخالف روح سند تحول
است .معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش نیز در
گفت وگو با فارس اظهار کرد :از سال  90که سند تحول

بنیادین ابالغ شد ،شش سال و از فرایند اجرایی شدن
سند  10سال میگذرد؛ در نتیجه این سوال مطرح است
که چرا باید بین تدوین سند و نقشه راه اجرای سند تحول
فاصله بیفتد .رضوان حکیمزاده درباره «ارائه راهکارهایی
برای اجرای سند تحول» گفت :نباید بین تدوین زیرنظام و
ضمانتهای اجرایی سند ،فاصله میافتاد .وی با بیان این
که زبان سند تحول بسیار ثقیل است ،گفت :اگر بتوانیم
برنامه عملیاتی را تهیه کنیم ،این موضوع کمک میکند تا
متوجه شویم در هر بند این سند ،چه کاری انجام ندادهایم
و باید آن را دنبال کنیم .اما رئیس مرکز برنامهریزی و
نیروی انسانی وزارت آمــوز شوپــرورش معتقد است
آمــوز شوپــرورش در طول سا لهای گذشته بار سند
تحول بنیادین را برداشته و هیچ جا کوتاهی نکرد ه
است .اسفندیار چهاربند با اشاره به مشکل فنی برای
عملیاتی کردن سند تحول بنیادین گفت :برنامهریزی
در حوزه نیروی انسانی برای وزارتخانهای با  900هزار
کارمند دشوار است و در این حوزه به لحاظ فنی با توجه
به مطالبات سند دچار کمبودهایی هستیم که باید برای
آن چارهاندیشی شود .رئیس مرکز برنامهریزی و نیروی
انسانی وزارت آموز شوپرورش بیان کرد :سند تحول
بنیادین آذر سال  90ابالغ شد و تا امروز هزاران برگ
اسناد تحولی مانند برنامه درسی ملی ،زیر نظام فضا و
تجهیزات و سند پژوهش و ارزشیابی تهیه شده است و
این گونه نیست که آموزشوپرورش سند تحول را کنار
گذاشته باشد؛ ولی نقشه راه و تقسیم کار ملی کارکرد
نهادی است و هنوز مفهوم نهاد و نهادسازی و فصل
هشتم سند را نتوانسته ایم به گفتمان ملی تبدیل کنیم.
وی افزود :آموزشوپرورش در طول سالهای گذشته بار
سند تحول بنیادین را برداشته و هیچ جا کوتاهی نکرده
است و ما حداقل سه گزارش به دبیرخانه شورای عالی
انقالب فرهنگی ارائه کردهایم.

...
کنکور

احتمال شناسایی پیکر برخی از شهدای منا در زمان حج تمتع ۹۶

60درصد داوطلبان کنکور انتخاب رشته کردند

نمایندهولیفقیهدرامورحجوزیارت،ازحضوربرخیخانوادههایشهدایمنادرعربستانبرایشناساییپیکرعزیزانشان
خبرداد.بهگزارشفارس،حجتاالسالمسیدعلیقاضیعسکرگفت:امسالعزتوکرامتزائرانایرانیبهگفتهخود
آن ها در سرزمین وحی به شایستگی رعایت شده و سختگیریها در فرودگاه ،بقیع و حرمهای مطهر به طور محسوسی
کاهشیافتهاست.ویگفت:خانوادههایشهدایمناکهبهدلیلقطعارتباطسیاسیباعربستانموفقبهشناساییپیکر
عزیزانشاننشدهبودند،اکنونبهاینسفرآمدهاندوامیدواریمباانجامآزمایشدیانایازآنهارفعنگرانیبشودوتازمانی
کهدرعربستانهستیم،مشکلآنهابرطرفشود.

مشاورسازمانسنجشآموزش،ازانتخابرشته 60درصدازداوطلبانکنکور 96خبردادوگفت:حدود 48هزارنفرنیز
دردورههایبدونآزموندانشگاههاثبتنامکردند.حسینتوکلیبهایلناگفت:داوطلبانمجازبهانتخابرشتهکنکور96
از 19تا 25مردادباتوجهبهمهلتهایتمدیدشدهبهسایتسازمانسنجشمراجعهوبراساسآماراز 838هزارو929
داوطلبمجاز 498،هزارو 78داوطلببرایتکمیلفرمانتخابرشتهخوداقدامکردند.درواقع 59.37درصدداوطلبان
مجاز،فرمانتخابرشتهخودراتکمیلکردند.ویگفت:ازداوطلبانحاضردرجلسهآزمون 59.30درصدداوطلبانمجاز
زنو 40.70درصدداوطلبانمجازمردبودند.

واکنش ستاد اقامه نماز کشور به ماجرای نمازجماعت اجباری
در یک کارخانه صنعتی
واکنش هابه ماجرای انتشار عکس های نماز جماعت
اجباری در یک کارخانه صنعتی در تبریز همچنان ادامه
دارد.
قائم مقام ستاد اقامه نماز کشوردر این باره اعالم کرد:
با اعــزام کارشناسان این ستاد به کارخانه چسب هل،
مسئوالن و کارکنان این کارخانه شیوههای دعوت به نماز
را آموزش میبینند .به گزارش ایکنا ،طی دو روز گذشته
عکسی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر ایــن که
مسئوالن کارخانه «چسب هل» که یک کارخانه خصوصی
است ،قوانینی را برای کارکنان خود وضع و اعالم کرده اند
که همه موظف به اقامه نماز هستند و در صورت شرکت
نکردن در نماز جماعت ،کارکنان جریمه و اخراج خواهند
شد.درپیانتشاراینمطلب،محمودمظفرقائممقامستاد
اقامه نماز با انتشار مطلبی به اقدام این کارخانه در اجبار
کارکنان خود به اقامه نماز واکنش نشان داد:
با عنایت به خبر منتشر شــده مبنی بر جریمه نقدی
یا اخــراج از یکی از کارخانهها ،بــرای کارکنانی که
به نماز جماعت نمیروند ،با پیگیر یهای صورت
گرفته مشخص شــد ،متاسفانه ایــن اق ــدام ناصواب
واقعیت داشته و ضمن تماس با مدیر کارخانه ایشان
علی رغم نیت خیر  ،به کج سلیقگی در این خصوص
اذعــان داشتند و مقرر گردید سریعا این روند اصالح
شود .در خور ذکر است آن چه در ترویج و توسعه نماز
موثر و مفید است ،اجرای برنامههای تبلیغی است نه
ابالغی و تشویقی و نه توبیخی .نماز اختیاری است،

...

روی خط رسانه ها
ساکت ترین اتاق جهان

ساکت ترین اتاق جهان با درجه صدای منفی  ۹دسیبل ،به
قدری بی صداست که در آن صدای جریان خون شنیده
میشود .این سکوت میتواند توهم زا باشد و طوالنی ترین
زمانی که کسی در آن دوام آورده ٤۵ ،دقیقه است.

راهاندازی گروهان مقابله با نظامیان
الکلی در اوکراین
گارد ملی اوکراین ،گروهانی را برای مقابله با مصرف
مشروبات الکلی توسط نظامیان ایــن کشور تشکیل
داده است .در این گروهان ،نظامیان الکلی در جلسات
مشاوره و آموزشی با مبلغان مذهبی ،روان شناسان
و پــزشــکــان ،آمــوز شهــای الزم را بــرای تــرک مصرف
نوشابههای الکلی فرا میگیرند و همچنین در برنامههای
ورزشی مشخص شرکت میکنند.

خطر مصرفغذاهایپرکالریبرای زنانالغر
پزشکان هشدار می دهند :زنانی که مقادیر زیادی مواد
غذایی پرکالری مصرف میکنند ،حتی اگر الغر باشند
نیز خود را در معرض ابتال به سرطانهای مرتبط با چاقی
قرار میدهند.متخصصان میگویند :افرادی که بیشتر
از غذاهای پرکالری استفاده میکنند تمایل کمتری
به خوردن مواد غذایی سالم نظیر انواع میوه و سبزی،
دانهها و غــات دارنــد .همین موضوع موجب کمبود
فیبر ،ویتامینها و انواع ریزمغذیها و امالح ضروری در
بدن این افراد میشود و این کمبودها خطر ابتال به انواع
خاصی از سرطانها را تشدید میکند.

نخستین پیوند  2قلب مصنوعی به یک بیمار
در جهان
جــراحــان روس ــی مــوفــق شــدنــد اولــیــن پیوند دو قلب
مصنوعی در جهان را انجام دهند .این عمل جراحی
بسیار پیچیده با تالش پزشکان مرکز جراحی آئورت
«مشالکین» در نووسیبرسک روسیه با موفقیت انجام
شــد .در ایــن عمل جــراحــان روســی بــرای تامین کار
بطنهای راست و چپ قلب ،دو تلمبه جداگانه (دو قلب
مصنوعی) را به یک بیمار پیوند زدند .بیمار دختری ۲۰
ساله است که در پی حمله افراد تبهکار با چاقو به وی،
قلب خود را از دست داده بود.

نام گذاری جالبی که سرخپوستها داشتند
آداب و رسومی که بین قبایل سرخپوستان بوده ،تعجب
برانگیز است؛ یکی از این رسمها نام گذاری فرزندان
بوده است .یکی از روشهای نام گذاری کودکان قبایل
سرخپوستان این بوده که اولین چیزی که بعد از خروج
از چادر میدیدند ،نام آن را روی کودک تازه به دنیا آمده
میگذاشتند.

اجباری نیست .همچنین «چنگیز اصالنی» مسئول
کــانــون هماهنگی شــوراهــای اســامــی کــار استان
آذربایجان شرقی در گفت و گو با ایلنا با بیان این که
تشکل متبوعش پس از انتشار اخباری درباره شرایط
شگفتانگیز کار کارگران این واحد صنعتی ،درصدد
ارتباط گیری با نهاد صنفی مستقر در این واحد صنعتی
برآمد ،افــزود :این کارخانه مــدرن صنعتی با داشتن
شمار زیادی از کارگران ،فاقد نهاد صنفی است و همین
مسئله در کنار اخبار منتشر شده از وضعیت کارگران
این کارخانه ،باعث تعجب بیشتر و افزایش نگرانیها
شده بود .این فعال صنفی کارگری افزود :به یقین پیگیر
نتیجه بازرسی   فرماندار تبریز خواهیم بود اما فارغ از
این مسئله طبق وظایف صنفی که مطابق قانون برعهده
کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان آذربایجان
شرقی است ،برای روشن شدن واقعیت از طریق نهادهای
مرتبط مانند اداره کار و تامین اجتماعی پیگیر مسئله
خواهیم بود.

جشنواره مار در هند برگزار شد

جشنواره "الهه مار" در شهر کلکته کشور هند برگزار
شد.مارهای اسطور های هند طی برگزاری جشنواره
"الهه مــار هند" در «مــنــاســه»( )Manashaبه نمایش
درآمدند.این مراسم همچون سال های قبل در «مناسه»
در  75کیلومتری شمال کلکته برگزار شد و بسیاری از
انــواع مارهای اصیل هند در ایــن جشنواره سنتی به
نمایش گذاشته شدند.

مهربانی مادرانه ،سوژه فضای مجازی

رفع مشکل هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع
خارجی همچنان در انتظارتشکیل یک جلسه
گروهاجتماعی-ازسال 85تاامروزکهقانونتعیینتکلیف
مشکالت هویتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
اتباع خارجی تصویب شد ،این قانون برای اجرا همچنان با
مشکلمواجهاست.چنانچهچندیقبلشیرانازنمایندگان
مجلس در این زمینه گفت :برای بررسی موضوع و تصمیم
نهایی ،منتظر تشکیل جلسه کمیسیون مشترک در مجلس
هستیم.عضو کمیسیون شوراها و امــور داخلی کشور نیز
دیروز گفت :با تعیین تکلیف طرح اصالح قانون تابعیت۷۰،
درصدمشکالتهویتیفرزندانحاصلازازدواجزنانایرانی
با اتباع خارجی رفع می شود   .ابوالفضل ابوترابی با یادآوری
طرح اصالح قانون تعیین تکلیف هویت فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با بیان این که متأسفانه
قانونی که در سال  ۸۵برای تعیین تکلیف این افراد تصویب
شد با مشکالت و موانع بسیاری همراه است ،به مهر گفت:
پیش بینی وزارت اطالعات مبنی بر وجود  ۳۰۰هزار فرد
بی شناسنامه در کشور است اما به دلیل آمار سیاهی که در
این زمینه وجود دارد به نظر می رسد آمار تخمینی آن حدود
یک میلیون نفر باشد .وی با بیان این که طرح اصالح قانون
تعیین تکلیف هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
اتباع خارجی در کارگروه بررسی شد و کلیات آن رای آورد و
هم اکنون در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی است،
تصریح کرد :مجلس به صورت جدی به دنبال تعیین تکلیف
این طرح است اما به علت ترافیک طرح ها و لوایح بررسی آن
امکانپذیرنبودهوتصویب آنزمانبراست.ابوترابیباتاکید

براینکهحدود ۷۰درصدمشکالتهویتیکودکانباتعیین
تکلیفطرحاصالحقانونتابعیترفعمیشود،ادامهداد۲۰:
درصدمشکالتآناننیزبارسیدنبهسنقانونی ۱۸سالرفع
خواهدشد.ویادامهداد:عدمسوءپیشینه،ردتابعیتوشرط
سنی  ۱۸سال ،از موانع سد راه اجرای قانون تعیین تکلیف
تابعیتفرزندانحاصلازازدواجزنانایرانیبااتباعخارجی
استالبتهدرطرحجدیدنمایندگانموانعیمانندترکتابعیت
وعدمسوءپیشینهبرداشتهشدهاست؛البتهبارمالیاینطرح
دیدهشدهاستومشکلیدراینزمینهوجودندارد.
ابوترابی یادآور شد :به دلیل هزینه بر بودن و بار مالی باالی
این طرح نمی توان آن را از بدو تولد اجرا کرد و فرد باید به۱۸
سالگی برسد بنابراین نیاز است دولت الیحه ای را به مجلس
ارائهکندتابتوانافرادزیر ۱۸سالرانیزپوششداد.
وی گفت :البته تا حدودی توانسته ایم در طرح جدید موانع
را رفع کنیم و مشکالت افراد بی هویت زیر  ۱۸سال را که در
قانونمصوبسال ۸۵اعمالنشدهبوددرطرحجدیداصالح
کنیم تا در مورد افراد باالی ۱۸سال اعمال شود و بعد از ارائه
الیحهایازسویدولتبتوانافرادزیر ۱۸سالرانیزپوشش
داد.نمایندهمردمنجفآباد،تیرانوکرون،افزود:طبققانون
مصوبسال ۸۵مجلسشورایاسالمی،فردبیهویتوبی
شناسنامه باید به کشور پدری خود مراجعه و مدرکی دال بر
ترک تابعیت ارائه می کرد اما در طرح جدید نیازی به این کار
نیست و کافی است فرد به یکی از دفترخانه ها مراجعه و اقرار
کندکهازکشورمربوطهترکتابعیتکردهاست.

تصویر مهربانی مادرانه یک نوجوان برای برادرش ،سوژه
این روزهــای فضای مجازی شده است .یک دختر 17
ساله موظف شده بود به دلیل مشغله والدین خود ،برادر
کوچک ترش را از مهد کــودک به خانه ببرد؛ اما زمان
تعطیل شدن مهد کودک زودتر از تعطیلی مدرسه بوده و
این دختر  17ساله به جای این که به خانه برود ،به مدرسه
باز می گردد و به درس خود گوش می دهد .در حین این
که این دختر برادر کوچکش را بغل کرده بود ،بچه روی
پای او خوابش می برد که تصویر آن سوژه فضای مجازی
شده است.
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