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بانک اطالعاتی معلوالن تا پایان امسال تکمیل میشود

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد:

حذف پوشش بیمه ای
داروهای بی نیاز از نسخه

افشاگری فرهاد رهبر درباره پشت پرده حذف نشدن کنکور
کنکور  ۸هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و به همین
دلیل برخی اجازه نمیدهند حذف شود .به گزارش فارس،
فرهادرهبر رئیسدانشگاهآزاددرحاشیهمراسمروزدانشجو
درواحدتهرانغربایندانشگاهدرجمعخبرنگاراندرباره
برگزاریمستقلآزمونهایمقاطعمختلفگفت:اینمسئله
را باید از وزارت علوم و سازمان سنجش بپرسید ،زمانی که
این ســوال را از من میپرسید مثل این است که از فردی
پرسیدند نتیجه خواستگاریات چه شد و آن فرد گفت 50
درصد آن حل است .این مسئله هم از نظر ما حل شده است
ولیبایدببینیمنظروزارتعلوموسازمانسنجشچیست.
وی افزود :در برنامهریزیها درباره این مسئله صحبت شده
و بررسی صورت گرفته است و دانشگاه آزاد نیز عضو کمیته
بررسی است و پیشنهاد بنده بود که حذف کنکور مدتها
مسکوتباقیماندهوموردبررسیقراربگیردکههمانلحظه
رئیس جمهور دستور داد که شورای عالی انقالب فرهنگی
کمیتهایراتشکیلدادهواینمسئلهرادردستورکاربگذارد
تا این کمیته بتواند برنامه عملیاتی حذف کنکور را بررسی
کند.رهبردرپاسخبهاینسوالکهآیاسازمانسنجشمنحل
میشودیاخیر؟گفت:منگفتمکهمسئلهقراراستبررسی

رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد که با مصوبه شورای
عالی بیمه ،پوشش بیمه ای داروهایی که امکان دریافت
بدون نسخه نیز دارد ،حذف و از اول دی ماه اجرا می شود.
دکتر غالمرضا اصغری در گفت و گو با ایرنا گفت :داروهای
«او تی سی» یا بدون نسخه داروهای ساده و معمولی هستند
که مردم می توانند این داروها را بدون تجویز پزشک و ارائه
نسخه از داروخانه ها تهیه کنند و به قیمت آزاد به فروش می
رسد .اصغری بدون اشاره به تعداد و نام این داروها  ،خبر
مصوبه شورای عالی بیمه برای حذف داروهای بدون نسخه
از فهرست داروهای تحت پوشش بیمه را تایید و اظهار کرد:
این مصوبه بعد از تصویب در شورای عالی بیمه ،از سوی
دولت ابالغ شده است و از اول دی امسال اجرایی می شود.
وی گفت :این مصوبه خوبی است که بر اساس آن داروهای
معمولی( )OTCمثل سرماخوردگی و استامینوفن از
پوشش بیمه ای حذف می شوند و اعتبار پوشش بیمه ای
این داروها برای داروهــای دیگری که مورد نیاز بیماران
خــاص و مزمن و صعب الــعــاج اســت هزینه مــی شــود.
رئیس سازمان غذا و دارو افزود :البته کل اعتبار بیمه ای
داروهــای بــدون نسخه رقم زیــادی نیست و حــدود 140
میلیارد تومان است اما انتقال این اعتبار برای کمک به
حمایت از داروهــای بیماران صعب العالج ،خبر خوبی
است .دکتر اصغری افزود :یارانه حمایت از هزینه داروهای
بیماران صعب العالج حدود  1600میلیارد تومان است،
طبق روال این اعتبار در اختیار وزارت بهداشت قرار می
گیرد و وزارت بهداشت ایــن اعتبار را بــرای حمایت از
داروهای بیماران صعب العالج در اختیار بیمه ها قرار می
دهد .وی یادآورشد :البته همان طور که سازمان مدیریت و
برنامه ریزی در تخصیص برخی اعتبارات تاخیر دارد ،در این
مورد هم تاخیر در پرداخت وجود دارد اما سازمان های بیمه
گر ،طبق روال پوشش هزینه های داروهای بیماران صعب
العالج را ادامه می دهند و برای بیماران مشکلی به وجود
نیامده است.





...

بهداشت

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در اجرای طرح های صیانت از جنگل ها گفت :دولت ۱۴۰
میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها در نظر گرفته است که امیدواریم در مجلس به
تصویب برسد .به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،محمود حجتی افزود :دولت از طرح مقابله با ریزگردها حمایت
می کند و توجه زیادی به حوزه آبخیزداری و منابع طبیعی دارد ،به طوری که ردیف آبخیزداری در این دولت نزدیک
به  10برابر شده که در طول تاریخ بی نظیر بوده است.

دیــده تشــکر میکنــم البتــه رقمــی کــه اهــدا شــد،
مهــم نیســت بلکــه رفتــار ســخاوتمندانه و تــاش
هــای آنهــا زیبــا و قابــل تقدیــر اســت .در ایــن دیــدار
رضــا رشــیدپور -تهیــه کننــده و مجــری برنامــه «حــاال
خورشــید» شــبکه ســه ســیما -توضیحاتــی از فراینــد
جمع آوری کمکهــای مردمــی و مشــارکت قهرمانان
المپیــک و هنرمنــدان در تامیــن بخشــی از ایــن کمــک
هــا ارائــه داد.
در پایــان ایــن دیــدار بــا نظــر دســت انــدرکاران ایــن
پویــش مردمــی مقــرر شــد کمکهــای جمــع آوری
شــده در ســاخت  ۱۷مرکــز جامــع خدمــات ســامت
در مناطــق زلزلــه زده هزینــه شــود .به گــزارش وبــدا،
مراســم آغــاز احــداث ایــن مراکــز در آینــده ای نزدیــک
بــا حضــور تعــدادی از قهرمانــان المپیک و چهــره های
هنــری در مناطــق زلزلــه زده برگــزار خواهــد شــد.

ژاپن تجربه موفق خود در کنترل توفانهای گرد و غباری را
به ایران منتقل میکند
بـه یادداشـت همـکاری محیـط زیسـتی امضـا شـده
میان سـازمان حفاظت محیط زیسـت ایران و وزارت
محیـط زیسـت ژاپـن در ابتـدای امسـال افـزود :یکی
از مباحـث مـورد تاکیـد ایـن تفاهـم نامـه ،گسـترش
همکار یهـا در زمینـه مقابلـه بـا توفا نهـای گـرد و
غبـار در ایـران بـود.

اختصاص ۹۰۰میلیاردتومانتسهیالتبرایمعلوالندرکشور
رئیس سازمان بهزیستی گفت :مجلس  ۹۰۰میلیارد
تومان بــرای ارائــه تسهیالت به معلوالن در اختیار
بهزیستی قرار داده است .به گزارش ایسنا ،انوشیروان
محسنی بندپی افزود :با کمک مجلس در برنامه ششم

▪امسال بانک اطالعاتی تکمیل میشود

ربیعی خاطرنشان کرد  :را هان ــدازی بانک اطالعاتی
معلوالن را از روستاها شــروع کردیم که امسال بانک
اطالعاتیتکمیلمیشود.ماافرادمعلولیداریمکهاصال
نمیتوانند توانمند شوند و دولت باید در این زمینه تکفل
زندگی آن ها را برعهده بگیرد .همچنین افرادی داریم
که نیمه توانمند میشوند و دولت باید بخشی از هزینه
زندگی آن ها را برعهده بگیرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت :تا چندی پیش سهم هزینه درمان بیمار در بخش بستری 47
درصد بود اما اکنون به  3تا  6درصد کاهش یافته است .به گزارش ایرنا ،علی نوبخت حقیقی افزود :همچنین
سهم بیمار در درمان بخش سرپایی  70درصد بود که با اجرای طرح تحول سالمت اکنون به  42درصد کاهش
یافته است .وی تاکید کرد :طرح تحول نظام سالمت در کشور با هدف حفظ کرامت انسانی و کاهش هزینه درمان
بیماران اجرا شد که باید ادامه یابد.

کمک های مردمی به زلزله زدگان استان کرمانشاه در قالب
یک اثر ماندگار هزینه شود

مدیــر ملــی ســتاد مقابلــه بــا گــرد و غبــار ضمــن
یــادآوری تجربــه موفــق ژاپــن بــرای مقابلــه بــا
توفانهــای گــرد و غبــار متاثــر از منطقــه غربــی ایــن
کشــور گفــت :ژاپــن تجربــه موفــق خــود را بــا ایــران به
اشــتراک میگــذارد.
بـه گـزارش ایسـنا ،ضیـاء الدیـن شـعاعی بـا اشـاره

...

محیط زیست

▪شناسایی  200هزار زن دارای سوءتغذیه در کشور

ربیعی اولویت بعدی را کودکان معلول خواند و اظهار
کــرد 200 :هــزار زن بــارداری را که دارای سوءتغذیه
بوده اند و احتمال می رفت فرزند معلول به دنیا بیاورند
شناسایی کــرده ایم تا از این طریق بتوانیم از میزان
معلولیتها بکاهیم.

▪ارسال نامه استخدام 3درصد معلوالن

وزیــر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی به انتقادات مطرح
شده در زمینه استخدام نشدن معلوالن در سازمانها و
وزارتخانهها اشاره کرد و گفت :هر جایی که استخدام
بــوده مــا نامه استخدام 3درص ــد معلوالن را ارســال
کردیم و در این زمینه موفق بودیم .حتی در این باره
به سازما نهای نظارتی نیز نامه زدیم اما چون میزان
استخدامها کم بوده است این موضوع خود را به خوبی
نشان نمیدهد .ربیعی گفت :فکر میکنم الیحه حمایت
از معلوالن هفته آینده به صحن علنی مجلس برود.
وی همچنین تصریح کرد 12 :هزار میلیارد تومان برای
اشتغال روستایی و ...در نظر گرفتهایم و اولویت را برای
اشتغال معلوالن قرار دادیم تا بتوانند با دریافت وام  4یا
 6درصد شغلی برای خود دست و پا کنند .اگر معلوالن
در قالب شرکت تعاونی باشند ،میتوانند تسهیالت
بیشتری دریافت کنند .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
تاکید بر این که هدفگذاری ما این است که تا پایان سال
 96کسی بدون وسایل توانبخشی وجود نداشته باشد،
بیان کرد :مناسبسازی مبلمان شهری و الزام کردن
ساختمانهای جدید به رعایت آن کار سختی است و ما در
این زمینه مکاتبات زیادی داریم .امیدواریم در جلسهای
که با شهرداری خواهیم داشت ،بتوانیم مصوبات خوبی را
در زمینه مناسبسازی در مبلمان شهری داشته باشیم.

درخواست اختصاص  ۱۴۰میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها

...

وزیــر بهداشــت گفــت :اگــر کمکهــای مردمــی بــه
زلزلـهزدگان در قالــب یــک اثــر مانــدگار هزینــه شــود،
بهتــر اســت زیــرا کمکهــا و هدایایــی کــه بــرای
نیازهــای اولیــه ضــروری اســت ،در جریــان اســت و
در ایــن زمینــه مشــکل جــدی وجــود نــدارد ،بنابرایــن
بایــد در حــوزه زیرســاختهای مناطــق زلزلــه زده
برنامــه ریــزی شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،سیدحســن هاشــمی در دیــدار
بــا چهر ههــای هنــری و قهرمانــان المپیــک کــه بــه
منظــور کمــک بــه زلزلــه زدگان کرمانشــاه پویــش
مردمــی راه انــدازی کرد هانــد بــا بیــان ایــن کــه
پویــش مردمــی کمــک بــه زلزلــهزدگان اوج انســان
دوســتی ورزشــکاران و هنرمنــدان را نشــان میدهــد،
گفــت :بــه عنــوان یــک ایرانــی از حضــور هنرمنــدان
و ورزشــکاران در عرصــه حمایــت از مــردم آســیب

شود بنابراین هنوز چیزی مشخص و بحث انحالل مطرح
نیستبلکهمسئلهتغییرساختاردردستبررسیاست.
رئیسدانشگاهآزادگفت:دردنیاچندکنکوردرسالبرگزار
میشودویکفردمیتواندتاباالتریننمرهایکهازکنکورها
میگیرددردانشگاههاپذیرششود.
رهبر ادامه داد :یکی از پیشنهادهای دانشگاه آزاد این است
کهبهجایبرگزارییککنکوردرسالوواردکردناسترس
بهخانوادههاچندباردرسالامتحانبگیریموباالتریننمره
فردمالکپذیرشباشداماچراایناتفاقنمیافتد؟
رئیسدانشگاهآزاداظهارکرد:یکلوالمیاننظامپرورشیو
آموزشعالیکشوروجودداردکهبرایناساس 8هزارمیلیارد
تومان گردش مالی کنکور است یعنی کالسهای کنکور و
برگزاری آزمون و مسائل اینچنینی دارای  8هزار میلیارد
تومانگردشمالیاستکهافرادیاجازهنمیدهندکنکور
حذف شود .وی افزود :ببینید این افراد چه کسانی هستند
وچرانمیگذارندکنکورحذفشود؟چرابهجامعهاسترس
میدهندواجازهنمیدهندنظامآموزشعالیدرایرانمانند
دنیاعملکند؟اینطرحرادنیااختراعکردهومامیتوانیماز
آناستفادهکنیم.

وزیــر تــعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی از تکمیل بانک
اطــاعــاتــی مــعــلــوالن تــا پــایــان امــســال خبر داد .به
گزارش تسنیم ،علی ربیعی در نشست هم اندیشی با
سازمانهای مردم نهاد با اشاره به تعداد 5/1میلیون
معلول شدید در کشور گفت :هر چه به استان های
مرزی و دور از مرکز نزدیک می شویم میزان معلولیت
و فقر بیشتر به چشم می خورد  .وی با اشاره به این که
در چهار سال گذشته دریافت مجوزها در این حوزه
تسهیل پیدا کــرده اســت ،ادامــه داد :در استا نهای
معلو لخیز مــراکــز تحقیقاتی ایــجــاد شــده و امــروز
خوشبختانه میتوانیم اعالم کنیم که غربالگری بینایی
و شنوایی در کشور انجام میشود و در مناطق محروم
میزان غربالگریها به  97تا  98درصد میرسد .ربیعی
تصریح کرد :پیشبینی میشود 30میلیون سالمند
در سال  2050وجود داشته باشد و باید مورد بررسی
قرار گیرد.

توسعه ،غربالگری ژنتیک ازدواج اجباری شده است و
پژوهشهای ما نشان داد که اگر به مشاورههای ژنتیک
ورود پیدا کنیم ،از تولد  ۲۵تا  ۳۰هزار کودک دارای
اختالل ژنتیک جلوگیری میشود.

...

خواندنی های رسانه ها
یک چهارم پرستاران انگلیسی چاق هستند

سهم بیمار از هزینه درمان در بخش بستری  3تا  6درصد است

ا ز میان خبر ها
وزیر بهداشت:

تهران  ۷۰۰مدرسه
فرسوده دارد

ربیعی در نشست با سازمانهای مردم نهاد معلوالن:

خبر روز
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کارشناسان هشدار دادند :از هر چهار پرستار مشغول به کار
در نظام سالمت ملی انگلیس یک نفر دچار چاقی است که
میتواند به افزایش میزان بیماری و کسالت در میان نیروی
انسانی منجر شود و فشار زیادی بر خدمات رسانی در حوزه
سالمت وارد کند .کارشناسان همچنین اظهار کردند :این
آمار بسیار نگران کننده است و شیفتهای کاری طوالنی
مدت و استرسزا باعث میشود پرستاران کمتر به سالمت
خود توجه داشته باشند.

افزایش آبخوریها در لندن برای کاهش
استفاده از بطریهای آبیک بار مصرف
شهردار لندن از اجــرای طــرح گسترش دستگا ههای
آبسرد کن و آبخور یها در شهر لندن خبر داد تا میزان
تولید زبالههای پالستیکی کاهش پیدا کند .صادق
خان شهردار لندن در نظر دارد برای کمک به کاهش
استفاده از بطریهای آب یک بار مصرف شبکه جدیدی
از جایگا هها و دستگا ههای آبخوری را راه اندازی کند.
همچنین شــهــردار لندن بــه دنــبــال آن اســت تــا مراکز
اقتصادی این شهر شرایطی را برای عموم مردم فراهم
سازند تا افراد بتوانند به آب آشامیدنی این ساختمانها
دسترسی داشته باشند.

برای حفظ سالمت قلب پنیر مصرف کنید
بررسیها نشان میدهد مصرف روزانه پنیر میتواند به
حفظ سالمت قلب کمک کند .متخصصان چینی در این
بررسی دریافتند مصرف حدود ۴۰گرم پنیر در روز میتواند
در کاهش خطر بیماری قلبی و سکته مغزی نقش داشته
باشد .یافتهها حاکی از آن است افرادی که به طور مرتب
پنیر مصرف میکنند بیش از  ۱۸درصد کمتر احتمال دارد
دچار بیماریهای قلبی-عروقی شوند همچنین احتمال
ابتال به سکته مغزی در آنان در مقایسه با افرادی که میزان
کمی پنیر مصرف میکنند  ۱۰درصد کمتر است.

ارتباط شاخص توده بدنی با خطر ابتال به
زوال عقلی
محققان در یک بررسی به ارتباط بین شاخص توده بدنی
در دهه  50عمر و خطر ابتال به زوال عقلی پرداختند .در
این بررسی آمدهاست :افرادی که در دهه  50عمر خود
شاخص توده بدنی باالتری دارند بیشتر احتمال دارد در دو
دهه بعدی زندگیشان دچار زوال عقلی شوند .محققان
اظهار کردند :مغز انسان به طور طبیعی با افزایش سن
کوچکمیشوداماچاقیکهبابیماریهایدیابت،سرطان
و بیماری قلبی مرتبط است بر زمان شروع و میزان پیشرفت
فرسودگی مغز تاثیر میگذارد.

قطعنامه جلوگیری از ورود زباله پالستیکی
به اقیانوسها امضا میشود
کشورهای عضو سازمان ملل متحد با امضای قطعنامهای
موافقت کــرد هانــد کــه بــه موجب آن جلوی ورود زباله
پالستیکیبهاقیانوسهارابگیرند.اینقطعنامههیچضرب
االجلی ندارد و الزام آور نیست با این همه مقام های شرکت
کننده در اجالس بین المللی محیط زیست معتقدند گامی
جــدی به جلوست .براساس تخمین ها هر ســال هشت
میلیون تن پالستیک وارد آب های جهان می شود .

برگزاری دوره آموزشی برای کسانی
کههنجارهای اجتماعیرارعایتنمیکنند
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اجرای طرح های امنیت
اخالقی را از اقدامات پلیس پایتخت معرفی کرد و گفت:
برگزاری دوره آموزشی برای کسانی که هنجارهای قانونی
و اجتماعی را رعایت نمی کنند از برنامه های پیش رو
است  .به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی همچنین
از جذب "فرهنگ یار پلیس" از میان روحانیان  ،بسیجیان
 ،هنرمندان و ورزشکاران به منظور پیشگیری از جرم خبر
داد .

ویزیت رایگان ۱۹هزار نفر در رزمایش ارتش
 19هزار ویزیت رایگان پزشکی در رزمایش بزرگ مردم
یاری و امدادرسانی محمد رسول ا(...ص) در دو استان
سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی انجام شد .امیر
سرتیپ رجبی فرمانده اداره بهداشت و درمــان نیروی
زمینی ارتش با اشاره به برپایی بیمارستان صحرایی در
شهرستان خاش گفت :با تالش پزشکان حاضر در این
رزمایش بزرگ  15 ،هزار ویزیت رایگان در استان سیستان
و بلوچستان و  4هزار ویزیت رایگان در استان خراسان
جنوبی انجام شد.

بیش از  ۶۰درصد کتابهای کمک درسی
غیر استاندارد است
مدیرکل دفتر انتشارات وزارت آموزش و پرورش گفت :از
 ۲۸۴۲عنوان کتاب کمک درسی که از ابتدای سال ۹۴
تا آبان سال  ۹۶به دفتر انتشارات ارسال شده تنها ۷۶۳
کتاب استاندارد است .به گزارش ایسنا ،محمد ناصری
با اشاره به مصوبه استانداردهای کتاب درسی که از سال
 ۹۰ابــاغ شده اســت ،خاطرنشان کــرد :اگر این مصوبه
اجرایی شود اوضاع نابه سامان کتاب های غیر درسی به
سامان می شود.
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