اجتماعی
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تشکیل شورای نظارت در اجرای قانون
حمایت از معلوالن در مجلس

رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن در مجلس از تشکیل شورای نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در
مجلس خبر داد.زهرا ساعی افزود :تمامی دستگاه های دولتی تکلیف دارند طبق قانون حمایت از حقوق معلوالن عمل کنند و در صورتی
که در اجرای وظایف خود سرباز بزنند  ،شورای ناظر در مجلس طبق قانون با آن ها برخورد خواهد کرد.

...

از میان خبر ها
 93دختر مجرد ،فرزند خوانده
تحویل گرفتند
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور
از واگذاری فرزندخوانده به  ۹۳دختر مجرد در سال گذشته
خبر داد.محمد نفریه با اشاره به این که قانون واگذاری
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست به دختران مجرد
بــاالی  30سال همچنان پابرجاست به ایلناگفت :عدم
سوء پیشینه و نداشتن محکومیت کیفری ،اعتیاد نداشتن،
دریافت تاییدیه جسمی و روانی از مراجع مربوطه ،داشتن
تمکن مالی ،ادای فرایض دینی و شرایطی از این دست
از جمله شرایط مــورد نیاز دختران مجرد بــرای تقاضای
فرزندخواندگی است.او تاکید کرد :دختران متقاضی باالی
 ۳۰سال از آن جا که باید از عهده تامین مخارج نگهداری و
نیازهای فرزندخوانده برآیند ،باید شغل ثابت و بیمه داشته
باشند و در صورتی که شغل آزاد داشته باشند نیز با ارائه
جواز کسب و تحقیق بازرسان بهزیستی و تایید آ نها در
دیگر موارد ،مراحل اعطای فرزند به آن ها صورت میگیرد.

ناظم مدرسه معین به حبس ،انفصال و شالق
محکوم شد

توضیحات دادستان تهران درباره پرونده
مائده هژبری

دادستان تهران سرانجام با اعالم خبر رسمی محکومیت
ناظم مدرسه معین  ،از محکومیت ناظم مدرسه معین به ده
سال حبس ،دو سال انفصال از خدمت و شالق خبر داد و
تأکید کرد که این حکم هنوز قطعی نشده است.به گزارش
ایسنا ،جعفری دولتآبادی همچنین درباره ماجرای مائده
هژبری و پخش مستند «بیراهه» از تلویزیون ،گفت :در اواخر
اردیبهشت تعدادی از فعاالن فضای مجازی اینستاگرام
از جمله نامبرده که تصاویر و عکسهای نامناسب از خود
منتشر میکردند ،توسط پلیس شناسایی شدند و این
پرونده مانند دیگر پروندهها برای رسیدگی به دادستانی
تهران ارسال شد.وی افزود :از آنجایی که متهم  17ساله
بود ،پرونده همان روز به دادسرای نوجوانان ارجاع و در
همان روز هم آزاد شد و بازداشت نشده بود.وی خاطرنشان
کرد :قاضی پرونده با توجه به این که افرادی در اینستاگرام
از خود عکس و فیلم منتشر میکنند ،به پلیس اطالعات و
امنیت ناجا پیشنهاد کرد ،در این زمینه اقدام پیشگیرانه
انجام شود و درباره نحوه این اقدامات نیز تاکید کرد که
انتشار هرگونه مستند یا اجرای طرحی در این زمینه باید
با تایید قاضی پرونده باشد .بنابر این قاضی پرونده نه در
ساخت و نه در انتشار مستند نقشی نداشته است.دادستان
تهران افزود :پلیس این دستور را به بخش معاونت اجتماعی
ناجا ارسال کرد و با همکاری صدا و سیما مستند مذکور
تهیه و پخش شد .بنابر این قوه قضاییه در تهیه و پخش
مستند مذکور نقشی نداشته است و قاضی پرونده صرف ًا به
پلیس دستور داده بود که برای جلوگیری از فعالیتهای
مشابه ،اقدام پیشگیرانه انجام گیرد.

وزیر کشور :تنوع مواد مخدر
از  ۲۰به  ۷۰۰نوع رسیده است

  وزیر کشور با بیان این که تنوع مواد مخدر از  20به 700
نوع رسیده اســت ،افــزود :بــرای انــواع مسائل از زیبایی
و الغــری و تمرکز تا انــواع موضوعات مــواد وجــود دارد.
بنابرخبرفارس ،عبدالرضا رحمانی فضلی دیــروز در
نخستین همایش مواجهه با آسیبهای اجتماعی از دیدگاه
اسالم اظهار کرد :ما در کشور به سندرومی دچار شدیم که
مجموعههای تحقیقاتی فراوان داریم همین طور کارهای
نظری و کلی گویی و سطحی نگری هم وجود دارد که با
وجود تحقیقات زیاد اثرگذار نیست.وی افزود :مشکل بدتر
این که بین محققان و مجریان ارتباط برقرار نمیشود و اگر
ارتباط باشد هم فهم مشترک نیست و هر شخصی مسیر
خود را میرود.وزیر کشور تصریح کرد :ما باید بزرگ ترین
مشکل کشور را که آسیب های اجتماعی است حل کنیم
که البته سخت است ولی با تحقیق کاربردی میتوانیم
این کار را انجام دهیم.رحمانی فضلی با بیان این که تنوع
مواد مخدر از  20به  700نوع رسیده است ،افزود :برای
انواع مسائل از زیبایی و الغری و تمرکز تا انواع موضوعات
مواد هست.وی افزود :در حوزه تریاک ،میزان کشف مواد
به هشتصد تن رسیده و  20هــزار عملیات انجام دادیم
و میزان شیوع در دنیا با رقم  25درصــدی مواجه است.
رحمانی فضلی ادامــه داد :ما با امری مواجه هستیم که
علت اش آسیبهای اجتماعی است و آن هم تغییر نسل و
سبک زندگی است 60 .سال قبل ما با  40سال قبل تغییر
چندانی نداشته و حتی با صد سال قبل هم تفاوت چندانی
نداشته است اما در شرایط کنونی با سرعت غیر قابل وصف
در تغییرات مواجه ایم.

جزئیات اجرای طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی برای دانش آموزان

وعده پایان پوسیدگی دندان یک میلیون و  200هزاردانشآموز برای امسال
دانش پور -فروردین سال  94بود که وزیر بهداشت در
جریان رونمایی از طرح تحول سالمت دهان و دندان اعالم
کرد :طرح تحول سالمت دهان و دندان شامل خدمات
پیشگیری از آسیب های دندانی در بین دانش آموزان
میشود و طی یک سال و نیم تمام بچههای دبستانی
کشور تحت پوشش طرح سالمت دهان قرار میگیرند .به
گفتهسید حسن قاضیزاده هاشمی بر مبنای این طرح
کودکان زیر  14سال تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و
در استفاده از خدمات دندان پزشکی حمایت می شوند.
اکنون با گذشت بیش از سه سال از اجرای این طرح رئیس
اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت اعالم کرد:
شاخص  Dmftکه نشان دهنده تعداد دندانهای پرشده،
کشیدهوپوسیدهاست،پیشازاجرایطرحتحولسالمت
دهــان و دنــدان در کودکان  ۱۲ساله  2/09بود که با
اجرای آن هم اکنون به  1/84کاهش پیدا کرده است.
به عبارتی می توان گفت هر بچه  12ساله ایرانی تقریبا
 1/84دندان پوسیده دارد .حمید صمد زاده در گفت
وگو با خراسان ادامــه داد :دربــاره میزان خرابی دندان
بزرگ ساالن آمار جدیدی نداریم اما بر اساس آمار مربوط
به سال  ، 91در رده سنی  35تا  45سال  ،به طور متوسط
هر فرد  13/2دندان خراب دارد و هر سه سال یک بار
یک دندان پوسیده یا کشیده شده یا خراب به تعداد این
دندان ها اضافه می شود بنابراین ما باید بتوانیم در سن
شش سالگی که سن رویش دندان است برنامه پیشگیری
را به خوبی اجــرا کنیم .وی خاطرنشان کــرد :آمارهای
بینالمللی می گوید که اگر بتوانیم در سنین 6تا 14سال
که زمان رویش دندان به صورت کامل است از پوسیدگی
دندان ها پیشگیری کنیم و این موضوع عالوه بر فرهنگ



...
درمان

سازی نیازمند استفاده از خدمات فلوراید تراپی است .وی
افزود :برنامه ریزی کردهایم تا پایان سال ۱۴۰۰با اجرای
برنامههاییکهپیشبینیکردهایممیزانپوسیدگیدندان
در گروه هدف را به یک برسانیم به نحوی که در دهان هر
بچه  ۱۲ساله یک دندان پوسیده ،پر شده یا کشیده شده
وجود داشته باشد که هم اکنون این عدد دو دندان است.
▪طرح سالمت دهان و دندان  7میلیون دانش آموز

صمدزاده همچنین با اشاره به امضای تفاهم نامه بین وزیر
آموزش و پرورش و وزیر بهداشت به منظور ارتقای سالمت
دهان و دندان هفت میلیون دانش آموز در مقطع ابتدایی
کشور که باید تحت پوشش این برنامه قرار بگیرند گفت:
بر اساس این تفاهم نامه در حوزه آموزش ،مطالب آموزشی
و وسایل کمک آموزشی در اختیار آمــوزش و پــرورش و
مدارس قرار گرفته است و به کارکنان این دستگاه آموزش
های الزم داده شده ضمن آن که حدود  45هزار نیرو
مراقب سالمت ،بهورز و کاردان آموزش دیدند تا خدمات
سطح یک شامل آمــوزش ،غربالگری و انجام وارنیش
فلوراید را برای دانش آموزان انجام دهند.

اضافه کرد :عالوه بر این شناسنامه الکترونیک سالمت
دهان و دندان را برای دانش آموزان اجرا کردیم که نیاز
درمانی آن ها به خدمات در سامانه ثبت می شود  .این امر
در سیستم یکپارچه بهداشت ادغام شده است و به دانش
آموزان خدمات داده می شود.رئیس اداره سالمت دهان
و دندان وزارت بهداشت همچنین اعالم کرد :کار جدیدی
که قرار است امسال انجام دهیم اجــرای طرح دهان و
دندان عاری از پوسیدگی برای دانش آموزان پایه ششم
ابتدایی است که بر مبنای این طرح مشکالت پوسیدگی
دنــدان یک میلیون و  200هزارنفر دانــش آمــوز دوره

▪شناسنامه الکترونیک دهان و دندان

وی افزود :عالوه بر این به منظور کاهش پوسیدگی دندان
ها یکی از مهم ترین برنامههای ما برای کودکان زیر ۱۴
سال که به اجــرا درآمــد استفاده از ترکیبات فلوراید و
آموزش بهداشت دهان و دندان است .استفاده منظم از
ترکیبات فلوراید  ۲۵تا  ۴۵درصد از پوسیدگی دندان
پیشگیری میکند و اکنون ساالنه دانش آمــوزان تحت
پوشش این برنامه دو نوبت فلوراید دریافت می کنند .وی



...

مواد مخدر



...
پایتخت

ابتدایی کشور برطرف می شود .مقدمات این طرح در
حال آماده شدن است و از ابتدای مهرماه با شروع سال
تحصیلی آغاز می شود.
▪طرح ها رایگان انجام می شود

صمدی افزود :دستاورد دیگر طرح تحول سالمت دهان و
دندان مربوط به گروه سنی زیر شش سال در مقاطع سنی
صفر تا سه سال و سه تا شش سال است که این گروه ساالنه
حداقل یک نوبت معاینه می شوند و برای آن ها خدمات
پیشگیری اتفاق می افتد  .وی اضافه کرد :عالوه بر این در
قالب طرح تحول سالمت توانستیم خدمات بسته خدمتی
سطح دو را که شامل ترمیم  ،کشیدن ،فلوراید تراپی و جرم
گیری دندان های شیری و دایمی برای کودکان هدف
زیر  14سال  ،مادران باردار وشیرده در مناطق محروم و
شهرهای زیر  20هزار نفر است ،به صورت رایگان انجام
بدهیم  .خوشبختانه این طرح از شش ماه پیش عملیاتی
شد  .وی با بیان این که برای اجرای این طرح ها اعتبارات
خوبی در حوزه دهان و دنــدان هزینه شده است تاکید
کرد:تمام بسته های خدماتی سطح یک به صورت رایگان
برای گروه های هدف رایگان انجام می شود و دیگر
خدمات نیز بر پایه تعرفه دولتی
محاسبه می شود.



...
کنکور

 ۶۰درصد هزینههای کشور
در حوزه مراقبتهای بیمارستانی

کنترل انتقال مواد مخدر
در ۱۴ورودی تهران

آغاز ساعت کاری ادارات تهران
از اول مرداد  ۶:۳۰صبح است

سال آینده  2کنکور در کشور
برگزار میشود

معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت
بر ضرورت تامین منابع مالی پایداردر حوزه سالمت
تاکید کرد و گفت ۶۰ :درصد هزینههای کشور در
حوزه مراقبتهای بیمارستانی صرف می شود.
ادیانی با بیان اینکه بسیاری از منابع در نظام
سالمت پراکنده است ،افزود :البته اینکه فقط پول
داشته باشیم ،تضمینی بر کیفیت سالمت نیست و
نیاز به استفاده بهینه از منابع وجود دارد .بر اساس
آمارهایسال ۲۰۱۰سازمانجهانیبهداشت۲۰،
تا ۴۰درصد هزینههای نظام سالمت ،هدر میرود.

مسئوالن مبارزه با مواد مخدر بیان می کنند که با
نظارت کامل بر  ۱۴محور منتهی به تهران و رصد
اطالعات تالش می کنند ورود مواد مخدر به این
کالن شهر نیز به حداقل برسد .سرهنگ بخشنده
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در
این باره با اشاره به این موضوع به مهرگفت :یکی
از برنامه های اصلی ما کنترل جدی ورودی های
تهران است .وی افــزود :ما امروز  ۱۵تا  ۲۰هزار
معتاد متجاهر داریم که بیشترشان در شهرک های
اقماری زندگی می کنند.

استاندار تهران ضمن اعــام صرفهجویی ۴۰۰
مگاواتی برق با کاهش ساعت کاری ادارات ،گفت:
آغاز ساعت کاری ادارات از اول مرداد  ۶:۳۰صبح
است.مقیمی اف ــزود :ما وقتی بخشنامهای را به
دستگاههای اجرایی ارسال میکنیم برایمان فرق
نمیکندچهدستگاهیاستوهمهنهادهاوسازمانها
باید دقت کنند مصرف برق به حداقل برسد.طبق
مصوبهدولتاعالمشدهبوداستانداریتصمیمبگیرد
تادستگاههایاجراییبهچهنحویصرفهجوییکنند
واینموردبهشهرستانهااعالمشدهاست.

مــعــاون آمــــوزش متوسطه وزارت آمــــوزش و
پــرورش گفت :ســال آینده دو کنکور در کشور
بــرگــزار میشود که یکی از آن ها بــرای دانش
آموختگان نظام جدید و کنکور دیگر برای پشت
نوبتیهای ســا لهــای گذشته خواهد بــود .به
گزارش ایسنا ،علی زرافشان اظهار کرد :باید از
هم اکنون خانوادهها را برای این امر توجیه کنیم
تا دانشآموزان خود را آماده رقابت کنکور کنند
که قطعا راهکار برگزاری این دو کنکور اعالم
خواهد شد.

رئیسکمیته امداد امام (ره) خبرداد:

اختصاص  7هزارمیلیارد تومان به منظور رفع فقر مطلق مددجویان امداد و بهزیستی
مستمری مددجویان به همراه مابه التفاوت افزایشها
ازسه شنبه شب(دیشب) واریز شد.رئیس کمیته امداد امام
خمینی(ره)ازاختصاصاعتبار 7هزارمیلیاردتومانیدولت
بهمنظوررفعفقرمطلقمددجویانامدادوبهزیستیخبرداد
و گفت :بر اساس تبصره 14بودجه سال 14،1396درصد
بهمستمریافرادتحتپوششامدادوبهزیستیافزودهشده
است که مستمری مددجویان از سه شنبه شب (دیشب) به
همراه مابه التفاوت افزایش سه ماهه مستمری به حساب آن
ها واریز شد .سید پرویز فتاح روز گذشته در نشستی خبری
در خصوص وام های قرض الحسنه اشتغال مددجویان
اظهار کرد :بر اساس همکاری دولت امسال قرار است به سه
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هزار و  500نفر با متوسط  25میلیون تومان وام پرداخت
شود که بیشتر از سال قبل است .وی از افزایش 50درصدی
سهم کمک های مردمی کمیته امداد در این مدت خبر داد
و افزود :تا کنون  100میلیارد تومان زکات فطریه وصول
و به نیازمندان پرداخت شده است .وی درباره افزایش ۱۴
درصدی مستمری افراد تحت پوشش از سوی دولت توضیح
داد :یک نفر تحت پوشش امداد  ۱۰۸هزار تومان ،خانواده
دونفره ۲۱۵هزارتومان،خانوادهسهنفره ۲۸۹هزارتومان،
خانواده چهار نفره ۳۸۴هزار تومان و خانواده پنج نفره تحت
پوشش  ۴۱۶هزار تومان ماهانه از دولت دریافت می کنند
که البته کمیته امداد نیز مبلغی بین  ۵۰تا  ۱۰۰هزار تومان

به افراد تحت پوشش پرداخت می کند.فتاح از افزوده شدن
 ۳۰هزارنفربهخانوادهتحتپوششامدادطیروزهایاخیر
خبر داد و گفت :این امکان برای کمیته امداد وجود دارد
که به تقاضاهای معمول پاسخ دهد .البته نباید به تقاضاها
دامن بزنیم؛ زیرا دوبــاره بحث یارانه پیش می آید.فتاح از
ساخت  ۱۰هزار مسکن روستایی برای مددجویان با کمک
سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد و افزود:
در این رویکرد از منابع وام های دولتی استفاده نخواهد شد
و فشاری به دولت نخواهد آمد .پیش بینی می کنیم این خانه
های روستایی تا پایان سال تحویل مددجویان فاقد مسکن
روستایی شود.وی درباره فروش ساختمان سوهانک کمیته

امــداد توضیح داد :این ساختمان از  2/5سال پیش در
معرضفروشقرارگرفت.دراینمدت 19دستگاهمتقاضی
خرید بودند .در ابتدا قرار بود به وزارت بهداشت و درمان
فروخته شود اما به دلیل پایین بودن رقم پیشنهادی (720
میلیارد تومان) در نهایت به دانشگاه آزاد با رقم 900میلیارد
تومان فروخته شد و خریدار هزینه تغییر کاربری و پایان کار
ساختمان را هم پذیرفت .وی ادامه داد :دانشگاه آزاد تاکنون
 35درصد از رقم تعیینشده را پرداخت کرده است و قرار شد
طیسهسالآیندههرششماهیکبار 100میلیاردتومانبه
کمیتهامدادپرداختکندواینساختمانماهگذشتهبهطور
رسمی به دانشگاه آزاد واگذار شد.

...
اخبار

با تشرف  300نفر؛

نخستین کاروان زائران حج امروز
عازم مدینه می شود
محمد جواد رنجبر /نخستین کاروان زائران ایرانی حج
تمتع امروز عازم مدینه می شود .معاون حج و عمره سازمان
حج و زیارت روز گذشته در گفت و گو با خراسان با اعالم این
خبر افزود :اولین گروه زائران حج و تمتع شامل  300نفر
در قالب یک پرواز ساعت  7:10صبح چهارشنبه  27تیرماه
جاری از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) عازم مدینه
منوره می شود.اکبر رضایی ادامه داد :روز سه شنبه (دیروز)
نیز چهارمین و آخرین پرواز حامل عوامل اجرایی و ستادی
حج و زیارت ،از تهران به مدینه منوره انجام شد.به گفته وی،
پروازهایکاروانهایمدینهبعدحجتمتعنیزاز 8مردادآغاز
ی افزود :پروازهای رفت زائران حج تمتع شامل
می شود.و 
کاروان های مدینه قبل و مدینه بعد تا  24مردادماه ادامه
دارد.وی افزود :امسال  85هزار و  200زائر ایرانی حاجی
میشوند.رئیسسازمانحجوزیارتنیزروزگذشتهدرگفت
وگو با ایرنا با اشاره به آغاز اعزام زائران ایرانی حج تمتع از
امروزچهارشنبه،اظهارکرد:درآیینبدرقهنخستینکاروان
زائران حج تمتع  ،97حجت االسالم والمسلمین سیدعلی
قاضی عسکر سرپرست حجاج ایرانی ،رئیس سازمان حج و
زیارت و جمعی از مسئوالن کشوری حضور خواهند داشت.
حمید محمدی افــزود :با توجه به برنامه ریزی های انجام
شده ،در روز چهارشنبه به غیر از اعــزام نخستین کاروان
زائران از فرودگاه امام خمینی (ره) ،پرواز دیگری به سمت
عربستان انجام نمی شود؛ اما روند اعزام زائران از روز پنج
شنبه از طریق این فرودگاه به صورت عادی انجام خواهد
شد.وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئوالن بعثه یا سازمان
حجوزیارت،نخستینکاروانزائرانراهمراهیخواهندکرد
یا خیر؟ اظهار کرد :به احتمال زیاد مسئوالن سازمان حج و
زیارت و بعثه رهبر انقالب در امور حج نیز در اوایل مرداد ماه
عازم عربستان خواهند شد.وی همچنین درباره روند صدور
روادید الکترونیکی زائران حج توضیح داد :تاکنون 25هزار
نسخه روادید الکترونیکی برای زائران حج تمتع صادر شده
است و بقیه نیز در چند روز آینده انجام می شود.

نوبخت  :ممکن است تغییراتی
در سیاست های فعلی انجام گیرد

هــادی محمدی – نوبخت سخنگوی دولــت دی ــروز در
نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال
خراسان مبنی براین که برنامه دولت برای ادامه یا توقف
اعطای ارز دولتی به مسافران کشورهای خارجی چیست؟
اظهار کرد  :آن چه که االن اجرا می شود و خواهد شد همان
سیاست قبلی است اما ممکن است تغییراتی در سیاست
های فعلی انجام گیرد به گونه ای که هم رفاه مسافران
تا حدودی تامین شود و هم بتوانند با قیمت مناسبی ارز
مورد نیاز خود را تهیه کنند در هر صورت با توجه به این که
مباحثی برای پیدا کردن راه های بهتری از روش فعلی
وجود دارد  ،هر تغییری را به سرعت اطالع رسانی خواهیم
کرد.وی افزود  :فعال این روش ادامه دارد و باید ببینیم در
نهایت بانک مرکزی چه تصمیمی خواهد گرفت.
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