اجتماعی

سه شنبه  ۱۱اردیبهشت 14.1397شعبان .1439شماره19809

ادعای واگذاری  ۵۰۰کارت شناور
طرح ترافیک به دیوان عدالت اداری تکذیب شد

ادعایواگذاری ۵۰۰کارتشناورطرحترافیکبهدیوانعدالتاداریتکذیبشد .محسنقائمینسبمدیرکلحوزه
ریاستدیوانعدالتاداریضمناعالماینخبرگفت:اینادعامضحکاستوعلیهسایتمنتشرکنندهبهاتهامنشراکاذیب
باقصدتشویشاذهانعمومیدردادسرایفرهنگورسانهاعالمجرمشدهاست.

...

از میان خبر ها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد:

 ۳۵هزار کودک بیهویت در استان تهران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان وجود  ۳۵هزار
کودک بی هویت در استان تهران ،گفت :معضل خرید و
فروش کودکان و نوزادان کاهش یافته اما رفع نشده است.
به گزارش مهر ،سلمان خدادادی با بیان این که نوزادان
معتاد از مــادران معتاد و کارتن خواب متولد می شوند،
گفت :والدین به دلیل فقر و نا آگاهی به مراقبت های
پزشکی توجه ندارند و نوزاد معتاد متولد می شود .نماینده
مردم ملکان در مجلس شورای اسالمی ،افزود :کودکان در
کنار پدر و مادر معتاد ،معتاد می شوند و آسیب های زیادی
کودکان دارای والدین معتاد را تهدید می کند که کودک
فروشی یکی از این آسیب هاست که حتی دیده شده مادران
به دلیل اعتیاد ،نوزادان خود را در قبال مبلغی اندک پیش
از تولد پیش فروش می کنند .وی با بیان این که سودجویان
و مافیای خرید و فروش کودکان و نوزادان از آن ها در مسیر
تکدی گری و خرید و فروش مواد مخدر استفاده می کنند،
تصریح کرد :متاسفانه شاهد تکدی گری دختران  ۱۲یا
 ۱۳ساله هستیم که در آغوش آن ها نوزادانی قرار گرفته که
مافیا آن ها را برای جلب توجه و سوء استفاده از احساسات
مردم از مادران معتاد خریداری و در این مسیر استفاده می
کند .نماینده مردم ملکان در مجلس دهم ،با بیان وجود
 ۳۵هزار کودک بی هویت در استان تهران ،گفت :این
تعداد حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی است؛
البته مشکل تحصیل این کودکان مورد توجه قرار گرفته
اما متاسفانه مشکالت حوزه درمان آن ها هنوز حل نشده
است و نیاز است دولت ،وزارت کشور و وزارت بهداشت
برای حمایت از این کودکان تمهیدات الزم را اتخاذ کند.

وزیر علوم :مراکز علمی کاربردی نگران
تعطیلی نباشند
وزیر علوم با تاکید بر این که هیچ تصمیمی برای تعطیلی
مراکز علمی کاربردی وجود نــدارد ،گفت :برنامهای که
وزارت علوم آن را به طور جدی پیگیری میکند ،این است
که سامان دهی اساسی در مراکز علمی کاربردی صورت
بگیرد تا برخی از مــراکــزی که از ماموریت خــود خارج
شده بودند؛ به ماموریت اصلی خود یعنی مهارتآموزی
بازگردند.به گزارش ایسنا ،دکتر منصور غالمی دیروزدر
حاشیه اجالس سراسری روسای دانشکدههای دانشگاه
فنیوحرفهای ،در خصوص آخرین تصمیم گیر یهای
وزارت علوم برای ادغام دو دانشگاه فنی و حرفهای و علمی
کاربردی ،تاکید کرد :تالش ما این است که دو دانشگاه فنی
و حرفهای و علمی کاربردی را از نظر اهداف و امور اجرایی
به یکدیگر نزدیکتر کنیم تا از امکانات و ظرفیت های هم
استفاده کنند و اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

...

گزارش ها از افزایش حدود 25درصدی قیمت برخی داروها در پی التهاب ارزی حکایت دارد

نیش و نوش

لرزه ارز بر اندام دارو

سیدصادق غفوریان

مدیر کل نظارت سازمان غذا و دارو :در تنش ارزی اخیر بسیاری از شرکت های وارد کننده نابود شدند
برای بیماران پیوندی که شامل چند برند ایرانی اند .یکی
دیگرازمسئوالنداروخانههایتهراننیزاظهارکرد:افزایش
قیمت دالر باعث افزایش حداقل  25درصدی قیمت دارو
شدهاست.

دانشپور-مردممیگویندداروییکهنیازدارنددرداروخانه
هاپیدانمیشودیاداروخانههاازدادنداروهایکمیابدریغ
می کنند ،دارو سازها می گویند وضعیت ارز و حتی توقف
خطتولیدبرخیازکارخانجاتدارویی شرایطرابهگونهای
رقمزدهاستکهداروهابهراحتیدراختیارداروخانههاقرار
▪آرامش دارو به اجرای وعده دولت بستگی دارد
نمی گیرد و آن ها نگران گران شدن داروها در بازار هستند
بنابرایننمیتوانندنیازبیمارانراتامینکنندامامسئوالن ایناظهاراتدرحالیاستکهبهگفتهرئیسمرکزتحقیقات
سازمان غذا و دارو مدعی اند که بازار دارو کامال آرام است و سازمان غذا و دارو در صورتی که دولت بتواند به قول های
البتهادامهداربودناینآرامشمنوطبهعملبهوعدهتوسط خود درباره تامین مابه التفاوت قیمت دارو عمل کند می
توانشرایطفعلیحوزهداروراکهعادیاستبههمینشکل
دولتوپرداختمابهالتفاوتنرخارزاست.
یکی از شهروندان تهرانی درباره مشکل اخیر خود با بیان نگاهداشت.
ایــن که داروهـــای شیمی درمانی و بیماری هــای صعب رستگار افزود :در مورد برخی داروها تا حدی کمبود داریم
که این مسئله به علت تاخیر در تولید یا واردات همیشه
العالج عمال در بسیاری
سخنگویسازمانغذاودارو :وجود داشته است  .وی درباره
از داروخانه ها پیدا نمی
بسیاریازگزارشهاراپیگیری این که شنیده شده خطوط
شود اظهار کرد :فکر می
کردیمومتوجهشدیمافرادی تولید برخی از کارخانه ها
کنم داروخانه های شهر
کهدرموردکمبودبرخیداروها متوقف ش ــده اس ــت و مــواد
این داروهــا را دارنــد اما
صحبتکردهاندبهدنبالداروی اولیه به داروسازها نمی رسد
به بیماران نمی دهند
خاصبابرندخارجیهستندآن خــاطــرنــشــان کـــرد :شرایط
هــمــگــی مـــی گــویــنــد
همدرحالیکهآندارومشابه کنونی به گونه ای نیست که
بــه داروخــانــه  13آبــان
داخلیدارد
کــارخــانــه هــا مشکل داشته
مراجعه کنم .مسئول
باشند شاید درباره یکی دو قلم مشکالتی باشد که آن هم به
یکی از داروخـــانـــه ها
درباره این موضوع با بیان این که بیشتر داروهای موجود در علتنقدینگی وشرایطموجودارزاست.
بازار وارداتی هستند گفت :البته در مورد بعضی از بیماری
▪کمبود 65قلمدارودرطولسالبهصورتمقطعی
های مزمن و صعب العالج نمونه های ایرانی هم داریم ولی
متاسفانهگرایشاکثرمتخصصانبهسمتتجویزبرندهای سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز درباره این موضوعات با
دارویــی اســت و بیشتر برندها هم خارجی هستند .وی تاکید بر این که مشکالتی که به آن اشاره شده است ،صحت
خاطرنشان کرد :البته ما داروهــای ایرانی هم داریم که از ندارد گفت :بسیاری از این موضوعات را که در روزهای
برندهای شناخته شده هستند مانند داروهــای مورد نیاز اخیر توسط رسانه ها مطرح شده است پیگیری کردیم و
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بهداشت

نیش و نوش به رفتار های مطلوب و نا مطلوب اجتماعی می پردازد

متوجه شدیم که افرادی
که در مورد کمبود برخی
داروهــا صحبت کرده اند
به دنبال داروی خاص با
برند خارجی هستند آن هم درحالی که آن دارو مشابه
داخلی دارد .کیانوش جهانپور افــزود :البته ما منکر
کمبود دارو نیستیم چرا که تقریبا در طول سال در مورد
 60-65قلم دارو به صورت مقطعی و کوتاه مدت و در
برخی استان ها دچار کمبود می شویم این مسئله به دالیل
مختلف ایجاد می شود از جمله این که ممکن است زنجیره
تامین  ،تایید  ،سفارش و ترخیص کاال در گمرک با کندی
صورت گیرد یا در موارد معدودی در بازار جهانی کمبود
دارویــی باشد که در بــازار داخلی ما هم به همان شکل
خواهد بود .
▪چیزیبهنامگرانشدندارونداریم

وی خاطرنشان کرد :ولی اکنون و حتی بعد از ماجرای
ارز چیزی به نام گران شدن دارو به صورت خودمختار
یا از ســوی شرکت هــای پخش و تولید کننده یا وارد
کننده نداریم و قیمت گــذاری فقط در کمیسیون غذا
و دارو و کمیسیون قیمت گذاری انجام می شود  .وی
افزود :اکنون داروها با نرخ جدید ارز که  4200تومان
است وارد می شود و با تمهیداتی که دولت اندیشیده
از این هفته ثبت سفارش با نرخ  3800تومان گشایش
اعتبار می شود و مابه التفاوت آن توسط دولت پرداخت
می شــود .وی تاکیدکرد :رونــد اجــرایــی ایــن موضوع
هفته گذشته در دولــت نهایی شد و امیدواریم که از
این هفته کلید بخورد تا عمال ثبت سفارش ها انجام
شود .سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین با بیان



فراموش کرده ایم!

ایــن که به تازگی در مــورد یکی از داروهـــای تزریقی
بیماران تاالسمی و همچنین بیماران هموفیلی شاهد
کمبود بودیم اظهار کرد :این مشکل نیز با توقف صادرات
یکی از تولید کننده های داخلی و همچنین از طریق
واردات در حال حل شدن است .
▪بسیاریازشرکتهایواردکنندهدارونابودشدند

در عین حال به گزارش ایرنا ،مدیر کل نظارت بر دارو و
مواد مخدر سازمان غذا و دارو اعالم کرد :در تنش ارزی
اخیر بسیاری از شرکت های وارد کننده نابود شدند چرا
که خرید اعتباری انجام می دادند .اکبر برندگی به عنوان
نمونه به وارد کننده ای در حوزه دارو اشاره کرد که 100
درصد ارز را حواله کرده اما بانک از او برای نوسان ارز تعهد
گرفته بود .وی اظهار کرد :یک نگرانی که وارد کننده و
تولید کننده دارو دارند این است که سال قبل گشایش
ها را انجام داده و حتی محصول را به صورت اعتباری وارد
و توزیع کرده بودند که مسئله ما به التفاوت آن با نرخ ارز
جدید پیش آمد و ما تالش می کنیم تا مابه التفاوت به آنان
پرداخت شود تا ضرر کمتری ببینند .وی خاطرنشان کرد:
در زمان حاضر هم بانک مرکزی ،حسابی را برای وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در نظر گرفته است تا
مابه التفاوت قیمت دارو را پرداخت کند بنابر این به محض
این که شرکت های دارویــی پیش فاکتورها را بیاورند و
سازمان غذا و دارو نیز آن ها را تایید کند آن پیش فاکتورها
جاری و مسئله مابه التفاوت حل می شود.

...

آموزش و پرورش

سخنگوی وزارت بهداشت :ادعای سونامی سرطان در ایران غلط است

اعالم شرط سنی شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد :ادعای سونامی سرطان در ایران با توجه به آمارهای جهانی ،غلط و نادرست
است.ایرجحریرچیروزگذشتهدرنشستیخبریسرطانرادومینعاملمرگوششمینعاملازدسترفتنعمردر
ایراناعالمکردوافزود:هرسال ۱۱۲هزارموردجدیدسرطاندرکشورگزارشمیشودضمنآنکهآمارهایجهانی
نشانمیدهدمیزانبروزسرطاندردنیا ۱۸۲موردبهازایهر ۱۰۰هزارنفراستکهاینآماردرایران ۱۴۳مورددر
هر ۱۰۰هزارنفراستبنابراینآماربروزسرطاندرایرانکمترازمتوسطجهانیاست.وی،شایعترینسرطانهادر
زنانایرانیرابهترتیبسینه،رودهبزرگ،معدهوتیروئیدودرمردان،معده،پروستات،رودهبزرگومثانهاعالمکرد.

رئیس مرکز برنامهریزی ،منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد که شرط سنی شرکت
درآزموناستخدامیآموزشوپرورشبرایدارندگانمدرککارشناسی ۳۵سالوبرایارشدودکترا ۴۰و ۴۵سال
خواهد بود و در واقع با توجه به دوره رکود در استخدامها ،یک بازه سنی پنج ساله ارفاق ،اعمال شده است .اسفندیار
چهاربندبااشارهبهاینکهبرگزاریآزموناستخدامیبرایجذب ۱۵هزارنیرویانسانیجدیددرسالتحصیلیقطعی
خواهدبودبهایسنااظهارکرد:دفترچهآزموندراختیارسازمانسنجشقرارگرفتهاست.ویافزود:پیشبینیمیشود
باوروداطالعاتکدرشتهمحلهادرسامانهسنجش،دفترچهآزموناستخدامیهفتهآیندهمنتشرشود.

به این پرسش ها توجه کنید:
 جایگاه «منتظر بــودن» و انتظار امــام عصر(عج) چهمیزان در زندگی و رفتارهایمان تاثیر دارد؟
 برای این که منتظر واقعی امام عصر (عج) باشیم ،بهطور مشخص در رفتارهای فردی واجتماعی چه قدمی
برداشته ایم؟
 آیا ما از آن دسته ایم که یاد و نام امام عصر (عج) فقط درایام نیمه شعبان برایمان رنگ و بو پیدا می کند؟
 در مناسبت نیمه شعبان مراسم و سخنرانی های زیادیبا موضوع مهدویت و انتظار برگزار می شود ،چرا این
مفاهیم و مضامین کمتر در رفتار ما اثر می گذارد؟
 متولیان دینی به چه میزان جامعه را به مسائل و وظایفعصر غیبت توجه می دهند؟
 و...و اما...
تامل در این پرسش ها و نوع عملکردمان به احتمال
فراوان ما را با چالش هایی جدی مواجه می کند؛ چالش
هایی که بی توجهی به آن عامل بسیاری از کم توجهی ها
به موضوعات فردی واجتماعی عصر غیبت و امام عصر
(عــج) شده اســت .به عبارت دیگر ما در «عصر انتظار»
در فراموشی و نسیانی عمیق فرو رفته ایم و گاهی هیچ
حواسمان نیست که اساسا میان ما به عنوان منتظر و
امام عصر (عج) چه نسبتی وجود دارد و باید وجود داشته
باشد؟
چگونه انتظار؟
اگــر بــرای نــوع رفتارمــان در برابــر آن چــه کــه دربــاره
وظایــف عصــر غیبــت وظیفــه داریــم ،متــر و شــاخص
بیندازیــم و آن را بررســی کنیــم ،بــه نظــر مــی رســد انتظــار
مــا بــه تعبیــر شــهید مطهــری بــه انتظــار ویرانگــر بیشــتر
شــباهت دارد تــا انتظــار ســازنده .مطهــری انتظــار را بــر
دو قســم ســازنده و ویرانگــر تقســیم مــی کنــد و مــی گویــد:
«انتظــاری کــه ســازنده و نگهدارنــده اســت ،تعهــدآور
اســت ،نیــرو آفریــن و تحــرک بخــش اســت »...آیــا بــرای
معنــای انتظــار جــز ایــن تعبیــر اســتاد مطهــری مــی تــوان
یافــت؟
اگر شخص منتظر در عصر غیبت ،خود و جامعه اش را
بدون توجه به ساحت «رفتار و عمل» انتظار رها کند آیا
با جامعه بدون الگو مواجه نمی شویم؟ پس اگر بپذیریم
جامعه در هر دوره و عصری نیازمند یک الگوی رفتاری
است ،بی شک «الگوی انتظار» می تواند جامعه ما را در
همه ابعاد به سر منزل مقصود برساند؛ اگر به فراموشی
مزمن مبتال نشده باشیم ...
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