اخبار
اعالم گزارش سانحه اتوبوس
علوم و تحقيقات

مديرکل پزشــکي
قانوني استان تهران
گفــت :بــا توجه به
گــزارش آســيب
شناسي در خصوص
راننده اتوبوس حامل دانشــجويان دانشگاه
علوم تحقيقات ،مشــخص شــد اين فرد
سکته قلبي نکرده است.به گزارش فارس،
مسعودقادي پاشا مديرکل پزشکي قانوني
اســتان تهران گفت :با توجــه به گزارش
آسيب شناسي در خصوص راننده اتوبوس
حامل دانشجويان دانشگاه علوم تحقيقات،
مشخص شــد اين فرد سکته قلبي نکرده
اســت.اتوبوس حامل دانشجويان دانشگاه
علوم و تحقيقــات  4دي ماه در محل اين
دانشگاه واژگون شد؛ در اين حادثه  10نفر
جان باختند.
تهران  8تا  12هزار معتاد
متجاهر دارد

ســخنگوي ســتاد
مبارزه با مواد مخدر
ميگويد برآوردهاي
اين ستاد نشان داده
اســت کــه تهران
بين  8تا  12هزار معتاد متجاهر دارد.پرويز
افشــار در گفتوگو با پانا درباره روند رو به
رشد آسيبهاي اجتماعي از جمله اعتياد در
شهر تهران اظهار کرد :تهران مجموعهاي
از قوميتها ،گرايشها ،سطوح اجتماعي و
اقتصادي مختلف است و از هر جاي کشور
در تهران ساکن هستند به طوري که بين
 10تا  15ميليون نفر و به عبارتي يکسوم
جمعيت کشــور در تهران زندگي ميکنند.
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد:
نيمياز افرادي که در تهران زندگي ميکنند
با تغيرات زيستمحيطي و خشکسالي و به
اميد يافتن فرصتهاي جديد براي زندگي
و ايجاد درآمد به تهران آمدهاند و جمعي از
آنها ساکن حاشيه تهران هستند ،در حالي
که مناطق حاشيهنشين بارانداز آسيبهاي
اجتماعي اســت.وي با بيــان اينکه اعتياد
سرآمد آسيبهاي اجتماعي است ،ادامه داد:
از طرفي وجود مناطقي همچون شوش و
هرندي در شهر تهران دست به دست هم
داده اســت تا وضع تهران را از نظر وجود
معتادان متجاهــر ويژه کند .ارزيابي ما اين
اســت که  8تا  12هــزار معتاد متجاهر در
شهر تهران وجود دارند و مسئوالن نيروي
انتظامياعــام کردند کــه  15هزار معتاد
متجاهر در تهــران وجود دارد .در حالي که
در سراسر کشــور  50هزار معتاد متجاهر
وجود دارد ،يکسوم اين معتادان در تهران
ساکن هستند که نسبت به جمعيت تهران
قابل توجه است.
آموزش کاهش طالق به بيش از
 207هزار نفر تا پايان سال

معاون امور اجتماعي بهزيســتي کشور از
راهاندازي و گسترش سامانه تخصصي ثبت
الکترونيکي مداخله در طالق خبر داد و گفت:
تا پايان سال اين آموزشها به  207هزار و
 612نفر داده خواهد شد.حبيباهلل فريد در
گفتوگو با فارس ،گفت :براي اجراي ماده
 104قانون برنامه ششم آموزشهاي پيش
از ازدواج را براي افزايش مهارتهاي زندگي
و آمــوزش فرزندپذيري بــه جامعه تحت
پوشش بهزيستي ارائه کرديم.وي ادامه داد:
راهاندازي و گسترش سامانه تخصصي ثبت
الکترونيکي مداخله در طالق براي کنترل
و کاهش نرخ طــاق با همکاري معاونت
پيشــگيري از وقوع جرم انجام شده است.
فريد گفت :همچنين در  12استان پايلوت
کشــوري طرح کاهش طالق اجرا شده به
طوري که در استان خراسان رضوي کاهش
 8.3درصدي طــاق را شــاهد بودهايم.
معاون امور اجتماعي بهزيستي کشور افزود:
پيشگيري و کاهش طالق و عوارض ناشي
از آن در کشور به منظور حفاظت و صيانت از
کانون خانواده از طريق مداخالت تخصصي
رواني ،اجتماعي و حفظ انسجام خانوادههاي
در معرض طالق دنبال ميشود.

سالمت

راهاندازي نخستين مرکز
سالمت باروري

رئيس انجمن نورويورولوژي ايران با اشاره
به اينکه  41درصد افــراد مبتال به ديابت
که  5ســال از بيماريشان گذشته باشد در
معرض خطر ناباروري قــرار دارند ،گفت:
ديسک کمر ،افسردگي ،ام.اس و ديابت از
جمله بيماريهايي است که ميتواند سبب
اختالل در باروري افراد شود .مهري مهراد
رئيس انجمن نورويورولــوژي ايران اظهار
داشــت :بســياري از افراد جامعه از جمله
بيماران مبتال به ديابت ،اماس ،پارکينسون
و افراد گرفتار ديسک کمر دچار مشکالت
نوروژنيک ميشــوند.وي با اشاره به اينکه
مشکل ادراري اولين تظاهر بيماري اماس
به شــمار ميرود گفت :ايــن موضوعات
ميتواند سبب مشکالت باروري و جنسي
در اين افراد شــود که با علم نورويورلوژي
ميتوان جهت کمک به آنها اقدام کرد.وي
از راهاندازي مراکز سالمت جنسي براي اين
بيمــاران خبر داد و گفت :به غير از بيماران
ساير افراد ســالم نيز ميتوانند از خدمات
مربوط به اين حوزه سالمت در کلينيکها
و مراکز بهرهمند شوند.

رحمانی فضلی:

هیچ نظارت منطقی بر فضای مجازی وجود ندارد

وزیر کشور گفت :هیچگونه نظارت منطقی
و هیچ قانونی که رفتار در فضای مجازی
را نظارت کنــد و مجوزهای الزم را ارائه
دهد وجود ندارد.به گزارش مهر ،عبدالرضا
رحمانی فضلــی وزیر کشــور در جمع
خبرنگاران و درباره ارائه راهکارهای عملی
درباره آسیبهای اجتماعی فضای مجازی
گفت :فضای مجازی با شرایطی که دارد؛
شــرایطی کــه در آن هیچگونه نظارت

منطقی و قانونی بــر رفتارها در فضای
مجــازی وجود ندارد؛ طبیعی اســت که
باید نهادی بر این موضوع نظارت کند و
مجوزهای الزم را دهد .وی افزود :موضوع
رسیدگی به فضای مجازی از اختیارات و
وظایف شورای عالی فضای مجازی است
و ما به عنوان شورای اجتماعی پیشنهاد
میکنیم که در این مکان بررسیها انجام
شود؛ اگر آنها تمایل داشته باشند شورای

اجتماعی آمادگی دارد با اســتفاده از نظر
کارشناســان و بهرهگرفتن از شیوههایی
که در دنیا اعمال میشود و همچنین در
کشــور ما نیز بعض ًا پیشنهاد شده به یک
جمعبندی برسیم که نهایت آن استفاده
مطلوب و منطقــی از فضای مجازی و
دفع مضرات آن اســت.وزیر کشــور در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا راهکاری
بــرای کاهش آســیبهای اجتماعی از
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فضای مجازی وجود دارد یا خیر ،گفت:
این موضوع در جلســه مطرح شد و بین
همه اعضا این موضوع مشترک بود که
هیچگونه نظارت منطقی و هیچ قانونی
که رفتار در فضای مجازی را نظارت کند
و مجوزهای الزم را ارائه دهد وجود ندارد.
رحمانی فضلی افــزود :خانوادهها نگران
فرزندانشــان هستند و مراجعات بسیاری
دارند که این فضای باز و غیرمدیریت شده
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آسیب رسان است .مقرر شد که قوانین و
مقررات ،روشها و شیوههایی که بتواند
تضمین ،اطمینان و ثبات بیشــتری را در
خصوص استفاده از این فضا ایجاد کند به
طور حتم تعیین میشود.

شرايط پذيرش بدون کنکور در نيمترم بهمن

امتحانات نهايي؛ مالک پذيرش بدون کنکور

گروه اجتماعي :رئيس مرکزســنجش آموزش وزارت
آموزش و پرورش با اشــاره به پذيــرش بدون کنکور
دانشــجو در  ۸۵درصد کدرشت ه محلهاي دانشگاهي
گفت :مالک و مبناي سوابق تحصيلي ،امتحانات پايه
نهايي دوازدهم اســت که معدل آن به دانشــگاههاي
مجري پذيرش بدون آزمون اعالم خواهد شد.
عبدالرسول عمادي در پاسخ به اينکه چرا اعمال سوابق
تحصيلي کنکور با تاخير انجام ميشود؟ گفت :قرار بود
بر مبناي قانون مصوب سال  ۱۳۹۲سنجش و پذيرش
دانشجو ،طي پنج سال و از ابتداي امسال درصد پذيرش
بدون کنکور در دانشــگاهها بر مبناي سوابق تحصيلي
مشخص شود و در نهايت بعد از پنج سال حداقل به ۸۵
درصد برســد .در واقع اين روند ميتواند ادامه يابد و به
 ۱۰۰در صد هم برسد و در نهايت به حذف کامل کنکور
بيانجامد.وي افزود :بنده هم موافقم که اين کار دارد با
تاخير صورت ميگيرد و بايد از سالهاي اول يعني  ۹۲و
 ۹۳و بتدريج شروع ميشد؛ اما تصميميبود که آن شورا
گرفت و مالک عمل است .اگر اين حذف کنکور از ۸۵
درصد رشتههاي دانشگاهي ساالنه و بتدريج رخ ميداد
و فرايند بدون آزمون ورود به دانشگاه ،از فرايند کنکور
سراســري جدا ميشد هم يک فرهنگ سازي صورت
ميگرفت و هم از بار اضطراب خانوادهها کاسته ميشد.
رئيس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش
با بيان اينکه به هر صورت اين تاخير بر اساس تشخيص
آن شورا اتفاق افتاده است اظهار کرد :اما اکنون هم که
اين اتفاق رخ داده اقدام مبارک و ارزشــمندي است و
خوشبختانه بيش از  ۸۵درصد ظرفيت دانشگاهي مان از
کنکور آزاد شده و اگر ظرفيتهاي فني و حرفهاي را هم
اضافه کنيم شايد از  ۹۰درصد هم باالتر برود .بنابراين
درصد اندکي بــراي رقابت کنکوري باقي ميماند که
مربوط به چند رشته خاص چون پزشکي ،دندانپزشکي
و داروسازي است.
مبناي امتحان نهايي همان کتاب درســي است و
نيازي به جزوات کنکوري نيست

عمادي ادامه داد :البته اگر ســطح رقابت پايين بيايد در
اين رشــتهها هم ميتوان بدون کنکور دانشجو جذب
کرد .مبناي بدون آزمون شدن رشته محلها اين است
که هر رشته محلي اگر تعداد داوطلبانش از چهار برابر
ظرفيت کمتر شــود ،يک رشته بدون آزمون ميشود و
در دانشــگاههاي دولتي هم به تشخيص شورا هفت
برابر است .بنابراين اگر متقاضيان  ۱۵درصد رشتههاي
باقي مانده کاهش يابد و يا افزايش ظرفيت ايجاد شود،
پذيرش در اين رشــتهها هم بدون آزمون شده و بطور
کلي کنکور حذف ميشــود.وي درباره مخالفان طرح
حذف کنکور نيز گفت :شکســت مصوبه سال  ۹۶هم

کنيم و در آينده ،سه سال آخر مالک عمل قرار بگيرد
و نمرات ســالهاي دهم ،يازدهم و دوزادهم را شامل
بشــود.آهن چيان افزود :در واقع دانشآموخته ديپلم به
دانشگاه مراجعه و سوابقش را اعالم ميکند و دانشگاه در
صورت تاييد ،آن را به سازمان سنجش اعالم ميکند که
مرحله پيش ثبت نام است .سازمان سنجش هم مراحل
رسيدگي خود را دارد و در نهايت اساميپذيرفته شدگان
را اعالم ميکند.
زمان بندي براي مراجعه به دانشگاهها

اين بود که منافع طيفهاي بسياري از فعاالن کنکوري
تحت الشعاع قرار ميگرفت .براي مقابله با اين مسئله
آمــوزش و پرورش بويژه در يک ســال اخير گامهاي
بلندي برداشت که از جمله آنها کاهش تبليغات کنکوري
در صداوسيما بود .همچنين به خانوادهها آگاهي داديم و
به دانش آموزان اطالعرساني کرديم که در مسير کتاب
درســي قرار بگيرند .طي پنج سال اخير تالش کرديم
اين امر را نهادينه کنيم که مبناي امتحان نهايي همان
کتاب درسي است و نيازي به جزوات کنکوري نيست.
رئيس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش
ادامه داد :حذف کنکور از  ۸۵درصد ظرفيت رشتههاي
دانشگاهي اکنون با اطالعرساني خوبي که دارد صورت
ميگيرد بخش عمدهاي از فشــار و اســترس را روي
خانوادهها و دانش آموزان کم خواهد کرد.
حساسيت وزارت آموزش و پرورش در جمع آوري
سوابقتحصيلي

عمادي در پاسخ به پرسشــي درباره حساسيت وزارت
آموزش و پرورش در جمع آوري ســوابق تحصيلي و
برگزاري امتحانات هماهنگ و تغيير در ســازوکارهاي
موجود گفــت :بر مبناي اصالحيه قانون ســنجش و
پذيرش دانشجو در سال  ، ۹۵سوابق تحصيلي عبارت
اســت از نمرات تعدادي دروس ســه ســال آخر دوره
متوسطه .اکنون امتحان نهايي براي پايه دوازدهم است
و چون در دو پايه دهم و يازدهم امتحان نهايي نداريم؛
بنابراين مالک و مبناي سوابق تحصيلي ،امتحانات پايه
نهايي دوازدهم اســت که معدل آن به دانشــگاههاي
مجري پذيرش بدون آزمون اعالم خواهد شد.وي افزود:
امتحانات نهايي الکترونيکي شده است و يکسال است
که ارسال سواالت امتحان نهايي بدون هيچ واسطهاي

بطحايي در مجلس:

اليحه رتبهبندي معلمان تا پايان سال تقديم مجلس ميشود

وزير آموزش و پرورش گفت که اليحه رتبهبندي
معلمان تا پايان سال جاري تقديم مجلس شوراي
اسالميخواهد شــد.به گزارش ايسنا ،سيد محمد
بطحايي در جلســه علني صبح يکشنبه مجلس
شوراي اســاميدر پاسخ به سوال حسن کامران
نماينده اصفهان در خصوص رتبهبندي فرهنگيان،
اظهار کرد :اين اليحه در حال حاضر در دســتور
کار دولــت اســت و تا پايان ســال  ۱۳۹۷تقديم
مجلس شوراي اســاميخواهد شد که اميدواريم
گام مهميبــراي ارتقاي کيفيت نظــام آموزش
و پرورش باشــد.وي افزود :شايعه شده بود که با
اجراي اين قانون فقط حقوقهــا باال ميرود ،در
حالي که ارتقاء شايستگي ،توانمندي و تعهد شغلي
و حرفهاي معلمان مدنظر اســت و در برخي موارد
يک فرد با مدرک تحصيلي و سابقه و کار مساوي
با ديگري دو برابر فرد ديگر دريافتي خواهد داشت.
وزير آمــوزش و پرورش در ادامــه با بيان اينکه
پيگيريهــاي نمايندگان در خصــوص موضوع
رتبهبندي فرهنگيان در حصول نتيجه موثر بوده،
يادآور شد :بعد از پنج سال که اين موضوع مطرح
بود امروز به مرحلهي عملياتي رســيده اســت .از
مهمترين آثار اين اقدام ارتقاي کيفيت نظام آموزش
و پرورش و ارتقاي شايستگي و توانمندي نيروي
انساني به عنوان مهمترين رکن آموزش و پرورش
اســت.وي با بيان اينکه رتبهبنــدي فرهنگيان
در ســند تحول بنيادين به کرات مورد تاکيد قرار
گرفته ،اظهار کرد :بعد از آنکه اين اليحه آماده شد
به دولت فرستاده شد و با عنايت رييس جمهور و

همکاري مجدانه سازمان برنامه و بودجه در بودجه
 ۱۳۹۸رديف مستقل براي آن پيشبيني شد و اين
مهمترين گاميبود که ميشد برداشت .همچنين
اگر بضاعت اجازه دهد از حمايت نمايندگان براي
پربارترکردن اين رديف استفاده ميکنيم.بطحائي
خاطر نشــان کرد :اين اليحه بــا عنايت رييس
جمهور در کارگروههاي مختلف هيات دولت مطرح
شده و در دســتور کار هيات وزيران است و حاال
بــا درج رديفهاي اختصاصــي در اليحه بودجه
 ۱۳۹۸عمال اجراي آن آغاز شــده است و معلمين
از ثمرات آن براي ارتقاء کيفيت استفاده ميکنند.
وزير آموزش و پرورش ادامه داد :معلميکه رضايت
شــغلي نداشته باشــد و از شايستگي و توانمندي
الزم برخوردار نباشــد ،آينده جامعه را درهالهاي از
ابهام قرار ميدهد .آنچه که امروز به عنوان اليحه
رتبهبندي معلمين در دستور کار هيات دولت است
نيز آن چيزي نيست که پنج سال پيش وعدهاش
داده شده بود ،بلکه دقيقا براساس مفاد برنامه تهيه
و تنظيم شده و از اوايل شهريورماه در کارگروههاي
مختلف دولت بررسي شد.

مستقيما به حوزههاي امتحاني ارسال ميشود و شرايط
ايمني بااليي دارد .فرايند تصحيح الکترونيکي هم دو سه
دوره اســت پايلوت شده و بهزودي تکميل ميشود .به
اين ترتيب دخالت عامل انساني که از دقت کار ميکاهد
بسيار کاهش مييابد.
پذيرش بدون کنکور در  ۸۵درصد رشتهها رسميت
يافته است

به گزارش ايســنا ،محمدرضا آهن چيــان  ،مديرکل
برنامهريــزي معاونت آمــوزش وزارت علــوم نيز در
گفتوگوي  ۱۸:۳۰شــبکه خبر توضيحاتي در اين باره
ارائه و اظهار کرد ۸۵ :درصد کدرشته محلها در کنکور
سال تحصيلي  ۹۸-۹۷بر اساس سوابق تحصيلي بوده،
منتها رسميت نداشته است .براي کنکور سال تحصيلي
 ۹۹-۹۸که دانشجويان از مهر  ۹۸وارد دانشگاه خواهند
شد ،پذيرش بدون کنکور در  ۸۵درصد رشتهها رسميت
يافته و آخرين مصوبه شــوراي ســنجش و پذيرش
دانشجو در هفته گذشــته مويد آن است.وي افزود :بر
اين اســاس داوطلبان از مهر  ۹۸در  ۸۵درصد رشتهها
بدون نياز به شــرکت در کنکور وارد دانشگاه ميشوند.
مديرکل برنامهريزي معاونــت آموزش وزارت علوم در
پاسخ به اينکه آيا نياز است داوطلبان در کنکور سراسري
ثبت نام کنند؟ گفت :بچهها ميتوانند دو انتخاب داشته
باشد .نخست اينکه بايد ســوابق تحصيلي خود را به
دانشگاه مربوط ارائه کنند و دانشگاه بر اساس بررسي که
انجام ميدهد آنها را بپذيرد .منظور از سوابق تحصيلي،
سه سال معدل تحصيلي در برخي دروس خاص دوره
دبيرســتان است اما از آنجا که امتحانات نهايي در پايه
دوزادهم برگزار ميشود مالک همان معدل امتحانات
نهايي سال آخر است؛ البته بناست به اين سمت حرکت

وي در پاســخ به اينکه آيا زمان بندي براي مراجعه
به دانشــگاهها اعالم ميکنيد؟ اظهــار کرد :براي
نخســتين بار در ســال جاري برخي دانشگاهها که
خودشان متقاضي باشند از ترم بهمن پذيراي يکسري
دانشجويان خواهند بود .دانش آموزاني که اکنون در
ســال دوازدهم هستند نميتوانند در اين مرحله وارد
شــوند و آنها در مرحله ديگر که اواخر بهار سال ۹۸
اعالم خواهد شــد ،مدارک خــود را ارائه ميدهند.
مديرکل برنامهريزي معاونــت آموزش وزارت علوم
ادامه داد :اما در حــال حاضر در اواخر دي ماه دانش
آموختگاني که سالهاي قبل ديپلم گرفتهاند ميتوانند
متقاضي پذيرش در دانشــگاهها بشوند .از اواخر دي
ماه سازمان سنجش ليســت دانشگاههاي متقاضي
را اعالم خواهــد کرد .پس مرحلــه اول مربوط به
بازماندگان کنکور ســالهاي گذشته است که البته
همانطور که گفته شد همه دانشگاهها اعالم آمادگي
نخواهند کرد ،فقط برخي که براي پذيرش در بهمن
تمايل داشته باشند اساميشان از سوي وزارت علوم
به سازمان سنجش اعالم ميشود.آهن چيان با بيان
اينکه ورود بدون آزمون به دانشــگاههاي مورد نظر
محدوديت سني ندارد و جنسيت نيز مالک پذيرش
نيســت مگر در برخي رشــتهها که مختص زنان و
مردان اســت؛ درباره مقطع تحصيلي و دانشگاههاي
مشمول نيز گفت :همه دانشگاهها بالقوه اين امکان
را دارند که متقاضي پذيرش بدون کنکور شوند و براي
مقطع کارشناسي دانشجو بپذيرند.وي درباره کدرشته
محلهاي پرطرفدار نيز عنوان کرد :از سوابق سالهاي
گذشته مشخص ميشود بر سر کدام صندليها رقابت
وجود دارد که اطالعات آن موجود است .در واقع براي
 ۱۵درصد رشتهها داوطلبان نميتوانند از طريق سوابق
تحصيلي صرف وارد شوند و بايد در کنکور سراسري
شرکت کنند و رقابت بر سر همين رشته محلهاي
پرطرفدار است.مديرکل برنامهريزي معاونت آموزش
وزارت علوم افــزود :داوطلبان همزمان ميتوانند در
کنکور سراســري هم ثبت نام کند و محدوديتي در
پذيرش در هر دو روش وجود نخواهد داشت.

رئيس شوراي شهر تهران  :بودجه  ۹۸با اليحه برنامه سوم ارائه ميشود

اظهارنظرهاي متفاوتي درباره منشأ بوي نامطبوع وجود دارد

هاشــميدر خصــوص يافتــن منشــأ بوي
نامطبــوع روز چهارشــنبه تهــران گفــت:
اظهارنظرهــاي متفاوتي در ايــن باره وجود
دارد.به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان،
محسنهاشميرفسنجاني رئيس شوراي شهر
تهران در يکصد و دوازدهمين جلســه شوراي
شــهر تهران که يکشــنبه  ۱۶دي ماه برگزار
شــد ،در پاسخ به ســوالي در خصوص منبع
انتشــار بوي نامطبوع که روز چهارشــنبه در
سطح شــهر تهران پراکنده شده بود ،در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :کميتهاي به اين منظور
تشکيل شده که خانم نوري رئيس کميسيون
ســامت و محيط زيســت پيگيري آن را بر
عهده دارد.
وي بــا بيان اينکــه اظهارنظرها در خصوص
منشــأ بوي نامطبوع روز چهارشــنبه بســيار
پراکنده اســت ،گفت :نميخواهم درباره اين
موضــوع اظهارنظري کنــم و اگر من هم به
آن اضافه کنم به مســئله دامن زده ميشود و
چنانچه تاکنون براي آن جوک و لطيفه ساخته
شده است ،حرفهاي من هم تبديل به جوک
ميشود و از آنجايي که موضوع حساس است،
بايد صبر کنيم تا پيگيريهاي خانم نوري به
نتيجه برسد و علت را اعالم کند.هاشميتصريح
کرد :ما در جلســه هم انديشــي در مورد بو
صحبت نکرديم.رئيس شــوراي شهر تهران
در ادامه با اشاره به بازگشت تذکرات شفاهي
به صحن شوراي شــهر گفت :ما تذکرات را

برگردانديم ،اما شــرطش اين است که تعداد
تذکرات زياد نشــود و اگــر در حد چند مورد
باشــد ،در صحن مطرح ميشود ،اما اگر تعداد
آن به  ۶يا  ۷مورد برســد من مجبور ميشوم
جلوي آن را بگيرم تا وقت جلسه گرفته نشود.
وي با بيان اينکه در کميســيون تلفيق برنامه
ســوم را بررسي و يکشــنبه هفته آينده آن را
به صحن خواهيــم آورد ،تصريح کرد :بعد از
آنکه برنامه تصويب شــد به شهرداري ابالغ
خواهد شــد و بودجه را بر اساس برنامه سوم
به ما خواهند داد.هاشــميدر ادامه در پاسخ به
ســوالي مبني بر اينکه چــرا هزينه مطالعات
معاونت ترافيک با رقم اعالم شــده از سوي
رئيس کميسيون ترافيک شورا تفاوت فاحشي
دارد ،گفــت :من اين موضوع را نشــنيدهام و
اطالعي از آن نــدارم .اين گزارش ميافزايد،
روز گذشته اعضاي شورا به نامگذاري خياباني
به نام «شهداي سانچي» رأي داده و با تغيير
نام محله «هزار ســنگ» به «کوهســاران»
مخالفت کردند.

مينو محرز :بيمه سالمت بر تجويز منطقي آنتي بيوتيکها نظارت کند

تجويز بي رويه آنتي بيوتيکها ميلياردها اعتبار هدر ميدهد

قائم مقام انجمن حمايت از بيماران عفوني
گفت :بيمهها در تجويــز آنتي بيوتيکها
درمطبهــا توســط پزشــکان عموميو
دربيمارســتانها از سوي متخصصان بايد
نظارتهاي بيشتري کنند.
به گزارش ميزان،مينو محرز در حاشــيه
نشســت علمي -تخصصي تحت عنوان
تجويز منطقي آنتــي بيوتيکها با انتقاد از

مصرف بي رويه آنتي بيوتيکها و به دنبال
آن مقاومتهاي ايجاد شده درخصوص اين
داروها گفت :متاســفانه مجوزها درتجويز
بي رويه آنتــي بيوتيکها و فرهنگ مردم
درمصرف خودسرانه اين قبيل داروها سبب
شــده که نســبت به مصرف آن دردرمان
بيماريها مقاومت ايجاد شــود ،البته آنتي
بيوتيکها به فراواني از طريق دامپزشکي
فراوردههــاي دامينيــز به سيســتم بدن
وارد ميشــود.رئيس مرکز تحقيقات ايدز
با اشــاره به اينکه تاکنون تجويز و مصرف
آنتــي بيوتيک بي حســاب و غيرمنطقي

صورت گرفته اســت افزود :اين رويه سبب
ميشــود که ميکروبهاي ســاده که به
آنتي بيوتيکهاي معمولي پاسخ ميدهند،
درمراکز درماني مقاوم شوند؛ متاسفانه برخي
آنتي بيوتيکها که بايد توسط متخصصان
بيماريهاي عفوني تجويزشــود ،توســط
جراحان براي پيشــگيري از عفونت قبل
از عمل جراحي تجويز ميشــود ،لذا بايد
متولــي و ناظري دربحث تجويز و مصرف
آنتي بيوتيک مشخص شود.عضو پيوسته
فرهنگستان علوم پزشکي ايران با بيان اينکه
تماميکشورهاي دنيا درشرايط فعلي اقدامات

مهميرا دربحث جلوگيري از مقاومت دربرابر
آنتي بيوتيکها انجام ميدهند تصريح کرد:
درگام اول کنتــرل عفونتها بايد به دقت
انجام شود ،ضمن اينکه بيمهها در تجويز
آنتي بيوتيکها درمطبها توسط پزشکان
عموميودربيمارستانهاازسويمتخصصان
بايد نظارتهاي بيشتري کنند.محرز با تاکيد
براينکه بيمهها بايد نســبت به تجويزهاي
منطقي آنتي بيوتيکها دربيمارســتانها
پشــتيبانيهاي الزم را انجام دهند گفت:
بيمهها بايد از بيمارستانها و مراکز درماني
نســبت به تجويز برخــي آنتي بيوتيکها

جامعه

پرسش کنند ،متاسفانه برخي پزشکان نسبت
به تجويز آنتي بيوتيک دانش مناسبي ندارند؛
لذا بايد تجويز آنتي بيوتيک توسط پزشک
آگاه انجام شود.قائم مقام انجمن حمايت از
بيماران عفوني با اشاره به اينکه تجويز بي
رويه آنتي بيوتيکها نسل آينده را با خطر
روبه رو ميکند افزود :به طورحتم توجه به
اين مســئله به صرفه جويي درمنابع حوزه
سالمت هم کمک ميکند ،درحال حاضر
ميلياردها اعتبار درتجويز آنتي بيوتيک هزينه
ميشود بدون اينکه توجه شود که جان نسل
آينده درخطراست.

اخبار حوادث
غرق شدن  2کودک در يک استخر

فرمانده انتظاميشهرستان ساوجبالغ گفت:
در پي تماس تلفني يکي از شــهروندان با
مرکز فوريتهاي پليسي  110مبني بر غرق
شــدن دو کودک در استخر آبي در يکي از
روستاهاي شهرستان ساوجبالغ ،بالفاصله
ماموران کالنتري  16شــهرجديد هشتگرد
براي بررسي موضوع به محل اعزام شدند.
به گزارش ايســنا ،سرهنگ مهدي فضلي
عليشــاه توضيح داد :پس از حضور ماموران
بالفاصله هماهنگي با اورژانس ،انجام و هر
دو کودک به بيمارســتان امام جعفر صادق
(ع)شهر هشــتگرد ،منتقل شدند.اين مقام
انتظاميادامه داد :با توجــه به تالش کادر
پزشکي براي نجات اين دو کودک ،تالشها
بي نتيجه ماند و هر دو کودک جان خود را
از دست دادند .پدر اين دو کودک که نگهبان
باغ اســت ،در روز حادثه مشــغول باغباني
بود که متوجه ميشــود دو فرزندش که در
کنار اســتخر در حال بازي بودند ناگهان به
داخل استخر افتاده و غرق ميشوند.فرمانده
انتظاميشهرســتان ســاوجبالغ از والدين
خواســت از کودکان خود به ويژه در مناطق
تفريحي و گردشگري که داراي سد ،رودخانه
و يا استخر است مراقبت بيشتري کنند.
کشف بيش از  ۵۷هزار عدد
مواد محترقه در شهرستان البرز

فرماندهانتظامياستان
قزوين از کشــف ۵۷
هزار و  ۶۰۰عدد مواد
محترقه توسط عوامل
انتظاميشهرســتان
البرز خبر داد.به گزارش ميزان ،سردار مهدي
محمودي اظهار کــرد :ماموران يگان امداد
شهرستان البرز حين گشت زني در عوارضي
آزاد راه «قزويــن -کرج» به يک دســتگاه
اتوبوس مشکوک و خودرو را متوقف کردند.
اين مقام ارشــد انتظامياستان خاطر نشان
کرد :ماموران در بازرسي از اتوبوس تعداد ۵۷
هزار و  ۶۰۰عدد مواد محترقه خارجي قاچاق
کشــف و راننده اتوبــوس در اين خصوص
دستگير شــد.فرمانده انتظامياستان قزوين
اضافه کرد :مواد محترقه از استانهاي غربي
کشور به مقصد پايتخت در حال قاچاق بود
که با هوشــياري پليس اقدام اين قاچاقچي
ناکام و متهم پس از تشکيل پرونده براي سير
مراحل قانوني روانه مراجع قضائي شد.

پرونده

کالهبرداري نيم ميلياردي  ۲برادر
به بهانه حمايت از بيماران ام اس

رئيــس پليــس فتا
تهران از دستگيي ۲
بــرادر که با کمک ۲
زن و به بهانه کمک
به انجمــن حمايت
از بيماران  MSدســت بــه کالهبرداري
ميلياردي ميزدند خبر داد.ســرهنگ تورج
کاظميدر گفت وگو با ميزان اظهار داشت:
چندي قبــل زن جواني با مراجعه به پليس
فتاي تهران از ماجــراي کالهبرداري نيم
ميليــاردي زن جواني که تحت پوشــش
يــک خيريه اقدام به فريــب وي کرده بود
خبــر داد.زن جوان با حضور در پليس فتا به
ماموران گفت :چندي قبــل در يک کانال
تلگراميکه به نام انجمن حمايت از بيماران
 MSثبت شــده بود عضو شدم که در اين
کانال با  ۲زن جوان که مرجان و سميه نام
داشتند آشنا شدم؛ وي افزود :مرجان پس از
دوستي شروع به تبليغات درباره انجمنشان
در خصوص درمــان تضميني و حمايت از
بيماران  MSدر کشور آمان و رايگان بودن
هزينه دارو و درمان در اين کشــور صحبت
کرد.زن جــوان ادامــه داد :دو زن جوان با
عنــوان کمک و گرفتن ويزا براي مهاجرت
زيرپايم نشستند و با چرب زبانيهايشان مرا
وسوسه کردند تا هم براي کمک به انجمن
حمايت از بيماران  MSهمراهيشان کنم
هم براي مهاجرت از آنها کمک بخواهم.
وي گفت :پس از اعتماد به  ۲زن جوان آنها
مرا به مرد جواني که با شــماره تلفن کشور
آلمان از طريــق واتس آپ با من در تماس
بود و ادعا ميکرد در کشــور آلمان است به
همين خاطر  ۵۰۰ميليون تومان به حساب
 ۲مرد جوان واريز کــردم که پس از مدتي
متوجه کالهبرداري اين باند حرفهاي شدم.
سرهنگ کاظمياقزود :بدين ترتيب تيمياز
ماموران پليس فتاي تهران براي دستگيري
عامالن اين کالهبرداري ميليوني وارد عمل
شدند وماموران در گام نخست پي بردند که
حســاب بانکي  ۲مرد جوان که با هم برادر
هستند براي کشور آلمان است و  ۲برادر که
مقيم کشور آلمان هستند از چندي قبل به
ايران بازگشتهاند.وي ادامه داد :همين کافي
بود تــا ماموران با اقدامات فني و پليســي
ســياوش و آرش را که با هم برادر هستند
در عمليات پليسي دستگير کنند.رييس پليس
فتاي تهران در پايان گفت :متهمان که راهي
جز اعتراف نداشتند به کالهبرداري ميليوني
به بهانه مهاجرت و حمايت از انجمن بيماران

