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افزایش پذیرش زنان معتاد متجاهر
در کمپهای پایتخت

  میزان -رئیسپلیسمبارزهباموادمخدرفرماندهیانتظامیتهرانبزرگازافزایشتعدادپذیرشزنانمعتاددرتهرانخبرداد.سرهنگمحمدبخشنده بااشارهبهافزایشظرفیتپذیرشمعتادان
متجاهردرکمپهایترکاعتیاددرتهران،گفت:همهتالشمابرایناستکهباهمکاریدستگاههایذیربطدرامرمبارزهباموادمخدربهافزایشظرفیتپذیرشمعتادانمتجاهرجمعآوریشده،
اقدامشود.هماکنونظرفیتکمپهاینگهداریزنانمعتادمتجاهردرپایتختافزایشیافتهاستوکمپهایماده۱۶نیزباافزایشکیفیتنگهداریمعتادانبهفعالیتخودادامهمیدهند.

...
دریچه

رکورد اهدای خون آقای بازیگر
بازیگر سینما و تلویزیون در  ۵۴فیلم و سریال154 ،
بار موفق به اهدای خون شده و اکنون در زمره پیش
کسوتان این امر پسندیده قرار گرفته است .حسین
زمانی بازیگر سینما و تلویزیون که استاد ایفای نقش
پزشکان و ماموران نیروی انتظامی و پلیس است از
پرسابقهترین اهداکنندگان مستمر خون به شمار
می رود که موفق به  ۱۵۴بار اهدای خون شده است.
وی در این باره به فارس گفت 59 :سال دارم و از 19
سالگی موفق به اهــدای خون شــدهام که اولین بار
هنگامی که سرباز بودم خون خود را اهدا کردم .این
بازیگر سینما و تلویزیون با بیان این که زمانی که در
دوران سربازی خون اهدا کردم سه روز بعد از آن در
جبهه حضور یافتم و مجروح شدم ،افزود :در آن زمان
خود نیازمند به خون شدم که به طور اتفاقی همان
خونی که خودم اهدا کرده بودم برایم استفاده شد.
وی گفت :تاکنون  154بار خون اهدا کردم و هر بار
که خون اهدا میکنم احساس آرامش و رضایت دارم
و به همه مردم توصیه میکنم در این اقدام پسندیده
کوشا باشند و آن را در زندگی خود مدنظر قرار دهند،
چرا که عالوه بر احساس آرامش از لحاظ جسمانی
نیز ایــن مسئله بسیار حائز اهمیت اســت .زمانی
خاطرنشان کرد :بازیگر  55فیلم و سریال بودهام و در
 90درصد فیلمها نقش پزشک داشتهام ،هم اکنون
نیز در اتاق عمل مشغول فعالیت هستم و شاید ارتباط
با بیماران و مشاهده وضعیت آن ها سبب شده است
که عالقه بیشتری به اهدای خون داشته باشم.

...
خبر

برگزاری المپیاد جهانی زیست شناسی
با حضور  ۲۰۰نام آور برجسته دنیا در ایران

«آیکیو»های باالی  ۱۳۰باید وارد
مدارس تیزهوشانشوند

دانـش پـور -رئیـس مرکـز ملـی پـرورش اسـتعدادهای
درخشـان و دانشپژوهـان از برگـزاری المپیـاد جهانـی
زیستشناسـی در تهـران از  24تیرمـاه خبـر داد و گفـت:
 ۲۰۰نـا مآور عرصـه زیستشناسـی جهـان در ایـران
حضـور خواهنـد داشـت .فاطمـه مهاجرانـی روز گذشـته
در نشسـتی خبـری همچنیـن بـا اشـاره بـه ثبت نـام ۱۵۰
هـزار دانشآموز برای سـنجش هـوش پایه هفتـم مدارس
سـمپاد افزود :دانـش آموزانی کـه دارای آیکیـوی باالی
 ۱۳۰باشـند بایـد بـه مـدارس سـمپاد وارد شـوند در غیـر
ایـن صـورت دانـش آمـوزی کـه بـه ایـن مـدارس وارد مـی
شـود آسـیب مـی بینـد.
وی دربـاره برگـزاری المپیـاد زیسـت شناسـی در ایـران
بـا اشـاره بـه ایـن کـه  78کشـور در  IBOحضـور دارنـد
کـه  70کشـور بـرای المپیـاد زیستشناسـی ثبتنـام
کردنـد ،گفـت :در ایـن المپیـاد  510مهمـان داریـم و
 280دانشآمـوز در رقابتهـا حضور دارند و از هر کشـور
حداقـل چهـار دانشآمـوز بـه همـراه یـک سرپرسـت و یک
همـراه علمـی در المپیـاد شـرکت میکننـد .وی اضافـه
کـرد :آزمونهـای علمـی المپیاد شـامل دو آزمـون نظری
و چهـار آزمـون عملـی در محـل دانشـگاه شـهید بهشـتی
برگـزار میشـود.
مهاجرانی با اشـاره به برگـزاری افتتاحیه ایـن المپیاد در
هتل اسـپیناس پاالس تهران ،اظهار کرد :در این مراسـم
از سـرود المپیـاد و تمبـر المپیـاد توسـط رئیـس جمهـور و
وزیـر آمـوزش و پـرورش رونمایـی مـی شـود .بـه گفتـه وی
بـرای برگـزاری ایـن المپیـاد  15میلیـارد تومـان اعتبـار
پیـش بینی شـده اسـت.
رئیـس مرکـز ملـی پـرورش اسـتعدادهای درخشـان
و دانشپژوهـان جـوان افـزود :بهتریـن رتبـه تیمـی
دانشآمـوزان ایـران در المپیادهـای زیستشناسـی،
رتبـه چهـارم اسـت و تـا کنـون دانشآمـوزان ایرانـی 72
مـدال کسـب کـرده انـد .بـه گفتـه وی تـا کنـون در کل
المپیادهـا  ۷۱درصـد پسـر و  ۲۹درصـد دختـر بـوده انـد
امـا در المپیـاد زیسـت شناسـی نسـبت حضـور دختـران و
پسـران برابـر اسـت و از ایـران دو دختـر و دو پسـر شـرکت
مـی کننـد کـه هرچهـار نفـر سـاکن تهـران هسـتند .
وی درباره حضـور آمریکا در ایـن المپیاد نیـز گفت :منعی
بـرای حضـور کشـور آمریـکا در المپیـاد زیستشناسـی
نبـود؛ آن هـا یـک بـار در سـایت ثبتنـام کردنـد ولـی
خودشـان ،اسـامی را حـذف کردند .معـاون وزیـر آموزش
و پـرورش همچنیـن از ثبـت نـام  ۱۵۰هـزار دانشآمـوز
برای سـنجش هـوش پایـه هفتم مـدارس سـمپاد خبر داد
و گفـت :کیفیـت در مـدارس سـمپاد قابـل قبول اسـت اما
هنوز بـا اسـتانداردهای سـمپاد فاصله داریـم .مهاجرانی
بـا تاکیـد بـر ایـن کـه سـمپاد مسـاوی موفقیـت نیسـت،
گفـت :موفقیـت هـم مسـاوی سـمپاد نیسـت و ایـن کـه
بخواهیـم بـرای موفقیـت ،دانشآمـوز را سـمپادی کنیـم،
آسـیب زاسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه در گذشـته در برخـی مناطـق۲۰ ،
درصـد دانشآمـوزان ،سـمپادی بودنـد؛ در حالـی کـه
بایـد  ۲تـا  ۳درصـد دانشآمـوزان ،سـمپادی باشـند،
افزود:دانـش آموزانـی کـه دارای آیکیـوی بـاالی ۱۳۰
باشـند بایـد بـه مـدارس سـمپاد وارد شـوند در غیـر ایـن
صـورت دانـش آمـوزی کـه بـه ایـن مـدارس وارد می شـود
آسـیب مـی بینـد .مهاجرانـی تاکیـد کـرد :مـا معتقدیـم
دانشآمـوز تیزهـوش بایـد توسـط مـدارس و معلمـان بـا
پیشبینـی پرونـد های در طـول تحصیـل وی شناسـایی
شـود.

پرداخت مابهالتفاوت افزایش «حقوق»
بازنشستگان تامین اجتماعی از مرداد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره زمان پرداخت
معوقات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
گفت :باید افزایش مستمریها در دولت تصویب میشد
که در نهایت در  ۲۰اردیبهشت ابالغ و در ماه خرداد
حقوقها همراه با افزایشها پرداخت شد .مابه التفاوت
حداقلی بگیران را پرداخت کردهایم و مابه التفاوت دیگر
سطوح را در  ۱۰روز اول مرداد پرداخت خواهیم کرد .به
گزارش ایسنا ،سیدتقی نوربخش در نشست خبری که
به مناسبت هفته تامین اجتماعی برگزار شد ،همچنین
از افتتاح  ۵۰پــروژه در ۲۲استان با هزینهای حدود
 ۲۵۰میلیارد تومان در هفته پیش رو خبر داد وگفت:
امیدوارم عالوه بر ایفای تعهدات حسب قانون ،در این
جنگ تمام عیار اقتصادی که از سوی استکبار انجام
شده است بتوانیم به رونق بخش اقتصادی کمک کنیم.
وی درب ــاره افــت کیفیت و اعتبار دفترچههای بیمه
درمان گفت :درصد تعهد سازمان های بیمه گر تفاوتی
نکرده و پوشش  ۱۸۰قلم دارو در سال گذشته انجام
شد و خللی در ارائــه خدمات به وجــود نیامده است.
نوربخش ادامه داد :امیدوارم روزی دفترچهای وجود
نداشته باشد که بحث اعتبار و نبود اعتبار آن مطرح
باشد و همه دفترچهها حذف شوند .اکنون دفترچه
در تمام مــراکــز ملکی حــذف شــده اســت و در هشت
استان نیز پزشکان بخش خصوصی طــرف قــرار داد
هستند و ویزیت الکترونیکی انجام مـیشــود .آیین

تناقضهادربارهاجارهمراتع
استانفارسبرایشترهایقطری

در حالی که یدا ...رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منابع استانداری فارس از حضور مسئوالن سازمان
جنگلها و وزارت جهاد کشاورزی در مذاکرات با کشور
قطر خبر میدهد ،ترحم بهزاد ،مدیر کل امور مراتع سازمان



...

هالل احمر

نــامــه پــوشــش بــیــمــاران پــروانــهای و ام اس در دولــت
در دســت بــررســی است.مدیرعامل ســازمــان تامین
اجتماعی دربــاره اعطای تسهیالت به بازنشستگان
نیز گفت :وام چهارمیلیون تومانی از ابتدای مرداد از
طریق بانک رفاه پرداخت میشود .افرادی که قبال وام
گرفته اند شامل این تسهیالت نمیشوند و افرادی که
حقوق و دستمزدشان پایینتر است در اولویت قرار
دارند.نوربخش دربــاره طــرح بخشودگی جرایم نیز
توضیحاتی ارائه کرد و گفت ۷۰ :هزار کارفرما به شعب
مراجعه کرد هاند و این طرح کمک بزرگی بــرای رفع
دغدغه مالی و متوقف شدن جرایم قانونی شان است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دربــاره پرداخت
۵۰هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت نیز به تأمین
اجتماعی گفت :تادیه این بدهی ها فردا در دستورکار
دولت قرار دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت :

داروخانههاملزمبهارائهفاکتورفروشهستند

دانش پور -اگر چه سازمان غذا و دارو در بخشنامه
ای بر الزام داروخانه ها به ارائه فاکتور فروش ممهور
به مهر که در آن نوع و شکل اقالم  ،تعداد و قیمت دارو
یا ملزومات پزشکی قید شده تاکید کرده است و روز
گذشته نیز سخنگوی وزارت بهداشت بر ارائه فاکتور و
صورتحساب رسمی توسط داروخانهها و بیمارستانها
تاکید کرد اما عمال چنین رویــه ای در داروخــانــه ها
رعایت نمی شود و بیماران در قبال دریافت دارو فقط
رسید پرداخت وجه را از داروخانه دریافت می کنند به
عبارتی آن چه که معمول است محاسبه رقم دارو توسط
متصدیان داروخانه و اعالم آن به بیماران است بدون
آن که جزئیات نوع  ،تعداد دارو و قیمت آن در فاکتوری
خاص مشخص شده باشد.
موضوع الزام داروخانه ها به ارائه فاکتور فروش  ،رویه
ای است که هفته گذشته توسط سازمان غذا و دارو
مطرح شد و این سازمان با صدور بخشنامه ای ،اعالم
کرد؛ همکاران حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ،ملزم
به ارائه فاکتور فروش ممهور به مهر هستند .در متن
بخشنامه سازمان غذا و دارو آمده است :نظر به الزامی
بودن صدور فاکتور رسمی (ممهور به مهر زنده ،آدرس
مشخص و )...برای عرضه خرد یا کالن تمامی کاالها
از جمله کاالهای سالمت محور و به طور اخص فراورده
های دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی
در تمامی شرکت ها ،واحدهای صنفی و داروخانه
های کشور ،به استحضار می رساند تمامی داروخانه

جنگلها،مراتعوآبخیزداریکشور،درگفتوگوباشرقانجام
هرگونهمذاکرهباکشورقطرراتکذیبمیکند.بنابرخبرایسنا،
او درباره احتمال ایجاد بیکاری در منطقه با خرید پروانههای
چرا از دامداران عرفی بیان میکند :این را که گفته میشود
یک امیر قطری به دنبال سرمایهگذاری در ایــران است،
تکذیب میکنم .هفته گذشته در شیراز بودم و اصال بحث
سرمایهگذار خارجی نبود .بهزاد اضافه میکند :همه مراتع

کشور طرح مرتعداری و سند محضری دارند و این اسناد از
سوی بهرهبردار و رئیس ادارات کل منابع طبیعی امضا شده
است .طرحهای مرتعداری قراردادهای ۳۰ساله دارند و
استاندار نمیتواند پروانه را از بهرهبردار بخرد .طبق بند پنج
شیوهنامهضوابطفنیواجراییمراتعکشوردرمراتعمشاعی
باید همه بهرهبرداران برای واگــذاری مرتع رضایت دهند.
حدود بیشترین مراتع کشور هم به صورت مشاعی مدیریت
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از جامعه
یک تا  ۱۰سال حبس در انتظار ناظم
«مدرسه معین»

ها و واحدهای صنفی مربوطه موظف به ارائه فاکتور
فروش ممهور به مهر زنده هستند که در آن نوع و شکل
اقــام ،تعداد و قیمت دارو یا ملزومات پزشکی درج
شده است.مسئولیت نظارت بر حسن اجرا با معاونان
غذا و داروی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی
سراسر کشور خواهد بود.
در عین حال روز گذشته نیز سخنگوی سازمان غذا و
دارو در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران با تاکید
بر تکلیف داروخــانــه ها به ارائــه فاکتور به بیماران
اظهار کرد :در این خصوص تخلفات اندکی در برخی
داروخانهها مشاهده شده است .ایرج حریرچی ادامه
داد :باید توجه کرد که داروخانهها و بیمارستا نها
مکلف اند قیمتها را با فاکتور و صورت حساب رسمی
ارائه دهند .بنابراین در صورت دیدن تخلف در این
حوزه مردم میتوانند با سامانه  190تماس بگیرند یا
مراتب را به سامانه  IRC.FDA.GOV.IRاعالم کنند.
میشوند .او تأکید میکند :اداره کل منابع طبیعی فارس
بدون هماهنگی با سازمان جنگلها نمیتواند کاری انجام
دهد.فقطتصمیمگیریدرسطوح۵۰هکتاریبهمدیرانکل
استانیتفویضاختیارشدهاستوهرکاریبایدمراحلقانونی
خود را طی کند .او اضافه میکند :در دعاوی بین مرتعداران
یتواند دخالت کند و تنها
عرفی ،حتی رئیس سازمان هم نم 
مرجعرسیدگیوحلاختالف،دیوانعدالتاداریاست.



...

بهداشت

بزرگ ترین چادر امدادی دنیا
در ایران تولید می شود

افراد توانمند از پوشش صندوق بیمه
سالمت خط می خورند

تخصیص  3.5میلیارد دالر
برای دارو

برنامه پنج ساله پزشک خانواده
و نظام ارجاع تدوین شد

  مدیرعامل شرکت صنایع نساجی هــال ایــران
وابسته به جمعیت هالل احمر از تولید بزرگ ترین
چادر امدادی و چند منظوره دنیا (راب هال rubb
 )hallsدر ایران خبر داد .رستمی   افزود :این چادر
امدادی عظیم که جنس پارچه آن «پی.وی.سی» و
ضد آب است ،با  240مترمربع مساحت 5.5 ،متر
ارتفاعُ 2.5 ،تن وزن و اسکلت بسیار قدرتمند از
هرگونه باد ،توفان و باران مصون است و می تواند در
شرایط «اضطراری عمومی» و «اضطراری پیچیده»
در انواع حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی برای
برپایی انبارهای امدادی ،استراحتگاه های اسکان
اضطراری و موقت حادثه دیدگان و بیمارستان های
صحراییدراختیارمدیرانبحرانوسوانحقرارگیرد.

مدیرعامـل سـازمان بیمـه سلامت بـا اعلام ایـن
کـه حـق بیمـه صنـدوق بیمـه سلامت تنهـا 22
هزار تومان اسـت ،اظهـار کـرد :افـراد توانمند از
پوشـش ایـن بیمـه خـارج مـی شـوند .موهبتـی با
تاکیـد بر این که افـراد محروم و نیازمنـد که تحت
پوشـش بیمـه سلامت هسـتند ،نبایـد نگرانـی
در ایـن خصـوص داشـته باشـند ،افـزود :تنهـا
افـرادی کـه نیازمنـد نیسـتند ،بـه زودی از ایـن
بیمـه کنـار گذاشـته مـی شـوند .وی در ایـن بـاره
توضیـح داد :افـرادی کـه اسـتطاعت پرداخـت
ماهیانـه  22هـزار تومـان را دارنـد ،نمـی تواننـد
از خدمـات صنـدوق بیمـه ای سلامت همگانـی
اسـتفاده کننـد.

  طبق گــزارش ســازمــان غــذا و دارو تخصیص
ارز برای دارو در سال 97تا  3.5میلیارد دالر
قطعی شــده که  300میلیون دالر آن ثبت و
 500میلیون دالر دیگر نیز در حال تخصیص
و گشایش اعتبار اســت .کیانوش جهانپور،
سخنگوی ایــن ســازمــان بــه ایــرنــا گفت :رونــد
تخصیص ارز با پیگیری سازمان غذا و دارو و
مصوبات ستاد ویژه اقتصادی دولتی تسریع و
تسهیل شده است .وی افزود :حتی با پیگیری
هــای سازمان غــذا و دارو بوروکراسی اداری
بــرای تخصیص ارز دارویـــی و حتی ترخیص
گمرکی ،گشایش اعتبار و ثبت سفارش کاهش
یافته است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به تدوین
برنامه پنج ساله پزشک خانواده و نظام ارجاع،
گفت :در صورت تأمین اعتبار و صدور مجوزهای
شورای عالی بیمه ،اجرای برنامه تدوین شده چهار
تا پنج ساله نظام ارجاع ،پزشک خانواده و پرونده
الکترونیک سالمت ایرانیان در کشور کامل می
شود .علیرضا رئیسی درباره برنامه زمان بندی
اجرای طرح نظام ارجاع ،پزشک خانواده و پرونده
الکترونیک سالمت گفت :این سه برنامه در یک
زمینه و مکمل یکدیگر هستند و بــرای تکمیل
اجرای این برنامه ها که از سال ها پیش شروع شده
است ،برنامه چهار تا پنج ساله ای تدوین شده است
تا همه این برنامه ها برای اجرا آماده شوند.

شعبه  ۱۰۹۱دادگــاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد،
برای ناظم مدرسه معین ،جرم «تشویق به فساد و فحشا»
را در نظر گرفته که مجازات آن طبق قانون یک تا  ۱۰سال
حبس است .از 7خرداد 97که موضوع تعرض این ناظم در
رسانه ها مطرح شد ،در نهایت پرونده وی به مجتمع قضایی
ارشاد ارسال و جلسه دادگاه در روز شنبه  16تیر با حضور
تعدادی از اولیای دانشآموزان و دو تن از دانشآموزان
برگزار شد؛ جلسه چهار ساعت بهطول انجامید و در نهایت
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم کرد تا در موعد مقرر حکم
صــادر کند .یک منبع مطلع دربــاره جلسه دادگــاه ناظم
مدرسه معین به خبرنگار تسنیم گفت :در جلسه دادگاه 9
نفر از اولیای دانشآموزان و دو نفر از دانشآموزان حضور
داشتند و جلسه دادگاه از ساعت  11تا  16و  30دقیقه روز
شنبه طول کشید و در یک جلسه ،محاکمه انجام شد .وی
اظهار کرد :اولیایی که شکایت نکردهاند ،رضایت ندادهاند
بلکه فقط پیگیری نکردند ،ضمن این که متهم بههمراه
وکیل خود در جلسه حضور داشت و دادگاه نیز بهصورت
غیرعلنی برگزار شد .این منبع آگاه گفت :در دادسرا برای
ناظم مدرسه معین شش عنوان اتهامی در نظر گرفته شد
اما در نهایت دادگــاه ماده  132قانون مجازات اسالمی
مبنی بر تعدد معنوی را اعمال کرد .دادگاه معتقد است،
متهم پرونده ،فعل واحد با عناوین متعدد مرتکب شده و
ماده  639قانون مجازات اسالمی مبنی بر تشویق به فساد
و فحشا را برای ناظم درنظر گرفته که مجازات آن در قانون
از یک تا  10سال حبس است.
وی توضیح داد :وکیل متهم در جلسه ادعا کرد  ،اعتراف
موکل اش در شرایط عادی نبوده است که مجدد با متهم
صحبت شد و سؤاالتی را مطرح کردیم که متهم اتهامات را
پذیرفت .این مقام آگاه افزود :بچهها بر اثر این حادثه تحت
فشار قرار گرفتند و آثار روانی بر برخی از آن ها مشهود است؛
البته اجباری در کار نبوده و ناظم مدرسه آن ها را ترغیب
میکرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

توانکشورتولیدغذابرای۵۰میلیوننفراست
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت :با بهره وری
موجود ،فقط می توانیم بــرای  ۵۰میلیون جمعیت غذا
تولید کنیم و بقیه آن را وارد میکنیم .به گــزارش ایسنا
عیسی کالنتری افزود :بخشی از این وضعیت به دلیل زیاده
خواهیانساناستچراکهکلآبهایسطحیوزیرزمینی
را مصرف کرده ولی حقابه طبیعت را نمی پــردازد .بخش
کشاورزی نمیتواند تمام آبهــای سطحی را از آن خود
بداند اما متاسفانه تالش می شود تا این کشاورزی به هر
قیمتی حفظ شود بنابراین سیاست های کالن باید تغییر
کند.وی افزود :جمعیت کشور به  ۸۰میلیون نفر رسیده
است و متاسفانه همچنان فشار میآوریم که غذای خود را به
هرقیمتیداخلکشورتولیدکنیم بنابراینبهحقوقطبیعت
تجاوزمیکنیم .درنهایتدریاچهارومیهوتاالبهایجنوب
کشورقربانیهمینسوءمدیریتهاشدهاست.رئیسسازمان
حفاظت محیط زیست افزود  :از نظر هزینه مصرف آب برای
تولید محصوالت کشاورزی ،یکی از گرانترین کشورها
هستیم و بیش از  ۸۵درصد آب کشور در بخش کشاورزی
مصرفمیشود.
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