اخبار
کتابهای درسی تا هفته اول شهریور در
اختیار دانش آموزان قرار می گیرد

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاس��خگویی به
ش��کایات وزارت آموزش و پ��رورش گفت:
مدارس از ۱۵شهریور با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی بازگشایی می شود.به گزارش ایسنا،
مظفر در نشست مشترک مسئوالن آموزش
وپ��رورش کهگیلویه وبویراحمد و رؤس��ای
آم��وزش وپرورش  ۱۳شهرس��تان و منطقه
اس��تان افزود :کتابهای درس��ی تا هفته اول
ش��هریور در اختی��ار دانش آم��وزان قرار می
گیرد و مدی��ران مدارس امکانات وتجهیزات
ب��رای رعایت دس��تورالعملهای بهداش��تی
وضدعفونی کردن مدارس را انجام ومحتوای
آموزش��ی تهیه وپس از بازگشایی در اختیار
دان��ش آموزان قرار می گیرد.وی گفت :تهیه
اطالعات شناس��ایی موقعیت دانش آموزان
و تعیین زمینه آموزش و چگونگی اس��تمرار
انجام و باید به خانواده ها اطمینان داده شود
که فعالیت مدرس��ه با رعایت موارد بهداشتی
و در کمال آرامش انجام می ش��ود.مدیرکل
ارزیابی عملکرد وپاس��خگویی به ش��کایات
وزارت آم��وزش وپ��رورش اف��زود :تدریس
مجازی از طریق شاد و آموزشهای تلویزیونی
انج��ام و س��اعتهای آموزش ه��ر درس در
ابتدایی  ۲۵دقیقه و متوس��طه  ۳۵دقیقه ارائه
می ش��ود.وی در ادامه خاطر نش��ان کرد که
حضور وغیاب دانش آم��وزان روزانه انجام و
کالسهای مجازی نظر به برنامه درسی دانش
آموزان در ساعات مشخص برگزار می شود.
مظفر همچنین با اش��اره به اینکه معلمان با
ت�لاش های وافر در جهاد علمی ش��رکت و
در دوران تعطی�لات کرونایی زیباترین جلوه
های خدمت را خلق کردند گفت :بخش دوم
ضرورت تحقق هدف در آموزشهای مجازی
خان��واده ها هس��تند که انتظ��ار داریم مانند
سال گذش��ته همکاری ومس��اعدت الزم را
انجام دهند.
دریافت مجوز استخدام  ۴۷۰۰۰نفر
در آموزش و پرورش

معاون برنام��ه ریزی و توس��عه منابع وزارت
آموزش و پ��رورش از دریافت  ۴۷هزار و ۳۰۰
مجوز اس��تخدامی برای آموزش و پرورش در
سال جاری خبر داد و گفت :از این میزان۲۰ ،
هزار مجوز مربوط به جذب دانش��جومعلمان
در دانش��گاه فرهنگیان و ش��هیدرجایی است
که از طریق کنکور سراس��ری ورود پیدا می
کنند.علی الهیار ترکمن در گفت وگو با ایسنا،
درباره وضعیت جذب نیرو و استخدام در وزارت
آم��وزش و پرورش توضیحات��ی ارائه و اظهار
کرد :خوشبختانه در اقدامی که طی سال های
قبل کم نظیر بوده است برای امسال  ۴۷هزار
و  ۳۰۰مجوز استخدامی از سوی سازمان امور
اداری استخدامی دریافت کرده ایم.وی افزود:
موارد به سازمان سنجش اعالم شده تا نسبت
به تمهی��د مقدمات و برگ��زاری آزمون اقدام
کنند .هر زمانی که س��ازمان سنجش اعالم
کرد و دفترچه منتشر شد متقاضیان می توانند
برای ثبت نام اقدام کنند.معاون برنامه ریزی و
توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره
به س��همیه جذب از طریق کنکور سراس��ری
گف��ت :از  ۴۷هزار و  ۳۰۰مجوز اس��تخدامی،
 ۲۰هزار مجوز مربوط به جذب دانشجومعلمان
در دانشگاه فرهنگیان و شهیدرجایی است که
از طریق کنکور سراسری ورود پیدا می کنند.
الهیار افزود ۲۷ :هزار و ۳۰۰مجوز استخدامی
نی��ز از طریق ماده  ۲۸اساس��نامه دانش��گاه
فرهنگیان صادر شده اس��ت و به این ترتیب
اس��ت که فارغ التحصیالن دانش��گاهی در
آزمون استخدامی که احتمال برگزاری آن در
ش��هریور ماه وجود دارد اما هنوز نهایی نشده
است ،شرکت می کنند.
افزایش  ۴تا  ۶درجه ای دما
در نوار شمالی کشور

روز چهارشنبه تا جمعه دمای هوا در نوار شمالی
کشور بین  ۴تا  ۶درجه افزایش خواهد یافت.
به گزارش مهر ،بر اساس پیش بینی سازمان
هواشناسی کشور طی روز آینده در ساعات بعد
از ظهر و اوایل ش��ب در ارتفاعات استانهای
کرمان ،هرمزگان ،سیس��تان و بلوچس��تان و
ش��رق فارس رگبار و رعد و ب��رق و وزش باد
پیشبینی میش��ود.جمعه این شرایط محدود
ب��ه ارتفاع��ات کرمان خواهد ب��ود ،همچنین
چهارشنبه در برخی استانهای ساحلی خزر و
برخی نقاط استان اردبیل بارش پراکنده باران و
وزش باد پیشبینی میشود.بعد از ظهر شنبه و
یکشنبه در شمال استانهای آذربایجان غربی
و شرقی رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق
و وزش باد شدید پیشبینی شده است.در روز
یکشنبه بارش در س��واحل دریای خزر دور از
انتظار نیس��ت و پدیده غالب تا پنج روز آینده
در ش��رق کش��ور به ویژه منطقه زابل وزش
باد ش��دید گاهی همراه با گرد و خاک خواهد
بود .ش��رق دریای عمان نیز طی  ۵روز آینده
مواج اس��ت.روز چهارشنبه تا جمعه دمای هوا
در نوار شمالی کشور بین  ۴تا  ۶درجه افزایش
خواهد یافت.

سخنگوی وزارت بهداشت:

ارائه خدمت به افراد بدون ماسک در ادارات و اصناف ممنوع است

س��خنگوی وزارت بهداش��ت ،درم��ان و
آموزش پزش��کی گفت :ارائ��ه خدمت به
افراد ب��دون ماس��ک در ادارات و اصناف
ممنوع اس��ت و افرادی ک��ه مرتکب این
تخلف شوند ،جریمه می شوند.به گزارش
ایرنا ،سیما س��ادات الری اظهار داشت:از
زمان ش��روع موج دوم برخورد با اصنافی
که پروتکل ها را رعایت نمی کنند تشدید
ش��ده اس��ت و متخلفان به مراجع قضای

ارجاع می ش��وند .خیل��ی از اصناف پلمپ
شدند در مورد جریمه متخلفان با توجه به
مصوبه ستاد ملی کرونا بین ادارات ،اصناف
و افراد عادی تقسیم بندی شده است.وی
گف��ت :در زمینه تخلفات اداری طبق ماده
 ۹آیین نامه تخلفات اداری ،باالترین مقام
دستگاه می تواند اختیار برخورد با متخلفان
را به مدی��ران کل و معاونان تفویض کند
و اختی��ار تعلی��ق متخلف فق��ط در اختیار

باالترین مقام سازمان است .بر این اساس
در مرحل��ه اول بدون اینک��ه متخلفان به
هیئت های تخلف اداری ارجاع داده شوند
ب��ا آنها مطابق قانون برخورد می ش��ود و
متخلف��ان از اخطار کتبی و در مرحله دوم
توبیخ با درج در پرونده و در صورت تکرار
در مرحله س��وم به صورت کس��ر یک ماه
حقوق مجازات می ش��وند.البته بیشترین
میزان رعایت پروتکل های بهداش��تی در

ادارات و بان��ک ه��ا بیش از س��ایر اماکن
اس��ت.الری ادامه داد :در اصناف مجازات
از توبیخ کتبی با درج در پرونده در مرحله
اول و  ۵روز پلمپ صنف و در مرحله دوم
 ۱۰روز پلمپ و در مرحله سوم اعمال می
ش��ود .در مورد هیئت های عزاداری ابتدا
تذکر دریافت می کنند و توبیخ می شوند،
در مرحل��ه دوم تس��هیالت و یارانه های
آنها قطع می شود و در مرحله سوم مجوز

هیئت ها باطل می شود.سخنگوی وزارت
بهداشت گفت :در مور دافرادی که ماسک
نمی زنند ام��کان جریمه همه افراد وجود
ن��دارد بنابراین تمهی��دات قانونی به این
شکل طراحی شده اس��ت که کسانی که
ماسک نمی زنند از دریافت خدمات اداری
و خدم��ات اصن��اف محروم می ش��وند و
کارکنان ادارات و اصناف حق ارائه خدمت
به افراد بدون ماسک ندارند.

مدیر واحد نشر مجموعه جهادی خانه طالب جوان خبر داد؛

حضور هیأتهای مذهبی در بیمارستانها همزمان با آغاز محرم

گروه اجتماعی  :مدیر واحد نش��ر مجموعه جهادی خانه
طالب جوان گفت :جمعی از طالب و گروههای جهادی
همزمان با آغاز ماه محرم ،به حضور در بیمارس��تان ها و
برگزاری مراس��مهای عزاداری با رعایت شرایط بیماران
خواهند پرداخت .محس��ن عبداهلل زاده مدیر واحد نش��ر
مجموعه جهادی خان��ه طالب جوان ،در گفتگو با مهر،
درباره اقدامات اخیر این گروه در موج اخیر ویروس کرونا
گرفت :با ش��یوع موج اول کرونا ما اقدامات خود در شهر
قم آغاز کردیم و با حضور در بیمارستانها ،کمک به کادر
درمان ،همراهی بیماران ،حضور در غس��الخانهها ،توزیع
اقالم بهداشتی میان نیازمندان و تولید ماسک و کاالهای
بهداش��تی به مقابله با کرونا پرداختی��م.وی افزود :طی
ماههای اخیر نیز با توجه به افزایش دوباره ش��یوع کرونا،
اعضای خانه طالب جوان متشکل از طالب ،دانشجویان
و داوطلبان جهادی اقدام به انجام اقدامات مختلفی برای
مقابله با کرونا کردند و این بار محور فعالیتهای خود را
به جای شهر قم ،تهران قرار دادیم.
حضور گروههای جهادی در بیمارستانها


مدی��ر واحد نش��ر مجموعه جهادی خان��ه طالب جوان
با اش��اره بر حضور گروههای جهادی در بیمارس��تانها
در ای��ام محرم عنوان ک��رد :با توجه به فرارس��یدن ماه

موجب دلگرمی و اس��تفاده آنها از مراسمها میشود و از
اندوه بیماران برای حضور نیافتن از مراسمها میکاهد.
برپایی موکبهای سالمت به همت طالب جهادی


مح��رم ،جمع��ی از گروههای جهادی تصمی��م به آماده
س��ازی فضای بیمارس��تانها و بخش بیماران کرونایی
برای ایام عزاداری گرفتند .به همین منظور قرار اس��ت
با همکاری س��ازمان تبلیغات تع��دادی از هیأت مذهبی
اقدام به س��یاه پوش س��ازی بخش��ی از بیمارستانها و
برگزاری مراسم روضه و عزاداری کنند .البته این اقدام با

رعایت پروتکلهای بهداشتی و در نظر گرفتن آسایش و
سالمت بیماران انجام میشود.عبداهلل زاده تصریح کرد:
در ح��ال حاضر اعضای خانه طالب جوان در حال آماده
سازی بیمارستان امام حسین (ع) در تهران هستند و در
شهرستانها نیز این طرح انجام میشود .برگزاری مراسم
عزاداری برای بیماران کرونایی بستری در بیمارستانها

وی با اش��اره ب��ر دیگر اقدامات اعض��ای جهادی خانه
ط�لاب ج��وان ،توضی��ح داد :در حال حاض��ر اعضای
جه��ادی و طالب در بیمارس��تانها حض��ور دارند و به
عن��وان همراه بیمار ،کمک ب��ه کادر درمان و تکریم از
مدافعان سالمت در حال فعالیت هستند .به عالوه توزیع
آب هویج میان کادر درمان ،مالقات با خانواده شهدای
س�لامت و یاری رس��انی به بیم��اران زا دیگر خدمات
گروهه��ای جهادی در این ایام اس��ت.مدیر واحد نش��ر
مجموعه جهادی خانه طالب جوان با اشاره بر برگزاری
موکب سالمت توسط هیئتهای مذهبی ،ابراز داشت :با
توجه به فرارسیدن ماه عزاداری سید الشهدا (ع) و شروع
مراسمهای مذهبی ،به کمک چندین مجموعه مذهبی
قرار است موکبهای سالمت را در خیابانهای شهر و
محدوده برگزاری مراسمها برپا کنیم .این موکب ها به
دوخت و توزیع ماسک و اقالم بهداشتی میان عزاداران
میپردازند ،به عالوه تب س��نجی مردم ،آموزش نکات
بهداش��تی الزم و غیره نیز از دیگر خدمات موکبهای
سالمت خواهد بود.

محمدرضا مهدی زاده مطرح کرد؛

اجرای پویش نذر «خون» در ماه محرم و صفر در استان تهران

مدیرکل انتقال خون استان تهران با اشاره به اجرای پویش
ن��ذر اهدای خون در ماه ه��ای محرم و صفر ،بر ضرورت
مشارکت بیش��تر مردم در مراکز اهدای خون تاکید کرد.
به گزارش فارس ،محمدرضا مهدی زاده ،مدیرکل انتقال
خون استان تهران گفت :راه اندازی پویش نذر اهدای خون
با شعار “فرهنگ حسینی و نذر عاشقان” در ماههای محرم
و صفر در مراکز اهدای خون پایتخت ،بهانهای خواهد شد
تا عاشقان مکتب امام حسین(ع) برای نجات جان بیماران،

قدم بزرگی را بردارند.وی ادامه داد :قصد داریم در شرایط
حس��اس ش��یوع ویروس کرونا و ضرورت حفظ شعائر با
عظمت حس��ینی ،فرهنگ اهدای خون را به عنوان یک
فرهنگ نجات بخش و امید آفرین به محلی برای حضور
عاش��قان امام حسین(ع) به عنوان مصداق حقیقی کشتی
نج��ات ،تبدیل کنیم.مدیرکل انتقال خون اس��تان تهران
افزود :توزیع و نصب پوسترهای پویش نذر اهدای خون در
هیئات مذهبی ،بقاع متبرکه و اماکن پر تردد را با همکاری

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران اعالم کرد؛

چگونگی استفاده از بیمه رایگان در کروناییهای فاقد بیمه

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران ،تسهیالت و
تمهیدات در نظر گرفته ش��ده جهت ارایه خدمات
بیمه ای به بیماران کرونا را تشریح کرد.دکتر سید
محمد حس��ینی در گفت و گو با ایس��نا ،با اش��اره
به اینکه ارزیابی وس��ع متقاضیان بیمه رایگان بر
اس��اس مقررات در ش��رایط ع��ادی از پایگاه رفاه
ایرانی��ان  ۳۰روز زم��ان الزم دارد ،گفت :در بیمار
مبتال به کرونا دوره بستری برخی  ۶الی  ۱۴روز و
حتی کوتاه تر از زمان ارزیابی وس��ع بود .در نتیجه
حمایت و صیانت مالی نصیب او نمیشد ،از طرفی
بیم��ار خود را قبل از بیماری بیمه نکرده بود ،پس
ما باید بین شرایط خاص کشور در اپیدمی کووید-
 ۱۹و قوانی��ن و خط قرمز بیم��ه ،راهی را انتخاب
میکردی��م .بنابراین با اتخاذ تمهیداتی ویژه برای
کوتاه کردن زمان ارزیابی وس��ع فرد مورد نظر با
کمک وزارت رفاه ،شرایط خاص را انتخاب کردیم
و ای��ن مدت را ب��ه یک روز رس��اندیم.وی افزود:
ب��رای این مهم راهکار قانونی ه��م پیدا کردیم و
مواردی از این دس��ت را مشابه مصادیق اورژانس
تلقی کردیم .از این رو هر فردی که برای او روی
تخت بیمارستان تش��خیص کرونا داده می شد و
فاق��د بیمه ب��ود ،دقیقا بر روی تخت بیمارس��تان

هم بیمه میش��د .با این ش��یوه نه تنها خط قرمز
س��ازمان در بیمه کردن اف��راد از بین نرفت ،بلکه
زمان ارزیابی وس��ع تغییر پیدا کرد.وی با تاکید بر
اینکه ارائه خدمت بیمه س�لامت در دوران کرونا
تنها همین یک مورد نیست ،به بیمه کردن حدود
 ۴۸هزار نفر از ش��روع کرونا تا کنون اش��اره کرد
و افزود :تحت پوش��ش ق��رار دادن داروهای مورد
اس��تفاده در این بیماری عالوه ب��ر خدمات مورد
نیاز در بحث تشخیص و مقابله با کرونا که تحت
پوشش بیمه بودند ،از جمله خدماتی همچون سی
ت��ی اس��کن و  PCR، CBC، ICUو  ...در
اولویت ما بود.مدیرکل بیمه سالمت استان تهران
ادام��ه داد :همچنین اقدام ب��ه پرداخت  ۹۰درصد
هزینهها با تعرفه دولتی در بخش بس��تری و ۷۰
درصد هزینهها در بخش س��رپایی و آزمایشگاهی
کردیم که بیش��تر آنها در بخ��ش دولتی بودند .از
سوی دیگر برداشتن برخی گایدالینهای مرتبط
با خدمات تشخیصی و لغو محدودیت در انجام آنها
صورت گرفت؛ به نحوی که به طور مثال در مواقع
عادی دوره زمانی برای انجام سی تی اسکن ۱۸۰
روز است ،اما نیاز ارائه این خدمت به بیمار کرونایی
موجب شد این محدودیتها را حذف کنیم.

س��ازمان تبلیغات اسالمی ،اداره اوقاف و شهرداری تهران
در دس��تور کار قرار دادیم تا ان شاء اهلل بتوانیم در روزهای
پیش رو که همراه با س��وگواری سیدالشهدا(ع) است ،در
راه نجات بیماران گام برداریم و ش��اهد تامین مناس��ب و
مورد نیاز فرآورده های خونی برای کمک به س�لامت و
زندگی بیماران عزیز باشیم.مهدی زاده با اشاره به تولیدات
ویدئویی و موش��ن گرافی پیرامون دعوت مردم به پویش
نذر اهدای خون ،خاطر نشان کرد :قصد داریم این پویش

را که بر اس��اس قداست بخشی به این کار الهی و انسانی
است ،به صورت گس��ترده در جامعه رواج دهیم که مردم
عزیزمان در نذره��ای خود که نیاز به انجام یک کار خیر
و خداپسندانه اس��ت ،اهدای خون و نجات بیماران را نیز
لحاظ کنند.بنابراین گزارش ،پوی��ش نذر اهدای خون در
قالب حضور مردم و انجام فرآیند نجات بخش اهدای خون
به عنوان یک کمک مومنانه ،در ماههای محرم و صفر در
سطح مراکز اهدای خون استان تهران شروع خواهد شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش مطرح کرد؛

اعمال تدابیر جدید برای آموزش مجازی در سال تحصیلی آینده

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از اعمال تدابیر
جدید برای آموزش مجازی در سال تحصیلی جدید خبر
داد.مهدی نوید ادهم دبیر کل ش��ورای عالی آموزش و
پرورش در گفتوگو با ایلنا ،درباره ادامه آموزش مجازی
حتی در صورت وضعیت س��فید کرونا گفت :این موارد
پیشنهاداتی است که در شورای عالی آموزش و پرورش
مطرح میشود و هنوز هیچ کدام قطعی نشده است ،لذا
به عنوان مصوب ش��ورای عالی نمیتوان آن را مطرح
ک��رد .این موضوع باید مورد بررس��ی قرار بگیرد و بعد
نتایج آن اعالم ش��ود.وی با اش��اره ب��ه ادامه آموزش
مجازی در کنار آموزش حضوری گفت :قطعا این اتفاق
خواه��د افتاد و باید حتما از تجربیات آموزش مجازی و
ظرفیت آموزش آنالین حداکثر استفاده به عمل بیاید.
سیس��تم آموزش��ی ما اکنون این را پذیرفته است و با
توجه ب��ه توانمندی که دانش آموزان ،معلمان ،مدیران
و اولی��ا در بحث آموزش مج��ازی پیدا کردهاند ،باید از
ظرفیتی که وجود دارد حداکثر اس��تفاده را کرد.ادهم در
واکنش به وضعیت دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار
و ع��دم دسترس��ی آنها به اینترن��ت و ابزارهای کمک
آموزش��ی گفت :آموزش مجازی در دوره قبل به دلیل
محدودیتهای��ی که با آن رو به رو بود و اینکه ش��یوع
کرونا و حواش��ی آن به یکباره پیش آمد ،مش��کالتی

را در پی داش��ت و برای آم��وزش و پرورش یک اتفاق
غیرمترقبه بود.دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
با اشاره به آمادگی آموزش مجازی برای سال تحصیلی
آینده گفت :برای سال تحصیلی جدید که از  ۱۵شهریور
ماه آغاز میشود ،همه تدابیر در سطح اجرایی در حال به
کاریگیری اس��ت تا دوباره غافلگیری صورت نگیرد و
با رفع مشکالت بتوانیم خدمات آموزشی را ارائه دهیم.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا در سال تحصیلی
آینده به دانش آموزان مناطق ک��م برخوردار ابزارهای
آموزش��ی جدید به جز بستههای آموزشی مکتوب داده
میشود؟ گفت :بله ،باید متناسب با شرایط آنها تدابیری
اتخاذ ش��ود ،البته طی جلسات متعدد درباره روشهای
مختلف بحث شده و اگر در سال تحصیلی جدید مجبور
باشیم که به طور کل از آموزش مجازی استفاده کنیم،
آس��یبهای دوره قبلی آن به حداقل رسیده است.ادهم
در واکن��ش به اینکه آیا آم��وزش مجازی موجب افت
درسی دانشآموزان شده است؟ گفت :خیر ،خوشبختانه
دوره قب��ل آموزش مج��ازی که در واق��ع اولین دوره
آموزش آنالین در آموزش و پرورش بوده است ،توسط
معلمان به خوبی مدیریت ش��د .معلمان ما با مسئولیت
پذیری مضاعفی تالش کردند ،بسیاری از کاستیهایی
که وجود داشته را جبران کنند.

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت خبر داد؛

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت ضمن تشریح
جزییات برنامه های حمایتی بیماران  ،CFاز توزیع رایگان داروهای این بیماران
خبر داد.به گزارش ایسنا ،دکتر مهدی شادنوش در پاسخ به برخی موارد مطرح
شده در خبری درخصوص بیماران مبتال به ( CFسیستیک فیبروزیس) ،بیان
کرد :در راس��تای حمایت از بیماران صعب العالج از آذر ماه س��ال ،۱۳۹۷این
مرکز اقدام به تش��کیل کمیته مش��ورتی  CFبا حضور اساتید به نام در رشته
های مختلف مرتبط با بیماری ش��امل ،فوق تخصص های ریه ،گوارش ،غدد
و تغذیه ،گرفت.
تهیه بسته خدمتی بیماران CF


وی افزود :در اولین اقدام صورت گرفته در این راس��تا ،جلسات کارشناسی که
با حضور اساتید دانش��گاهی برگزار شد ،بیماری ( CFسیستیک فیبروزیس)
در گ��روه بیماری های صعب الع�لاج و مورد حمایت برنامه های درمانی این
معاون��ت قرار گرفته و بس��ته خدمتی بیماران  CFتهیه ش��د .پس از برآورد
هزینه های این بس��ته ،دس��تورالعمل حمایتی بیماران خاص ،صعب العالج،
س��رطان و پیوند اعضا به کلیه دانش��گاه های علوم پزش��کی کشور ابالغ و
از مهرماه  ۱۳۹۸الزم االجرا شد.ش��ادنوش در خصوص دستورالعمل حمایتی
بیم��اران خاص ،صعب العالج ،س��رطان و پیوند اعضا ،خاطرنش��ان کرد :این
دس��تورالعمل با هدف حفاظت مالی بیماران گروه هدف در برابر هزینه های

توزیع رایگان داروهای بیماران CF
تش��خیصی ،درمانی ،دارویی و توانبخش��ی تهیه شده و تمامی بیماران ایرانی
دارای بیمه پایه (۳بیمه اصلی) که مبتال به بیماری های خاص ،صعب العالج،
پیوند اعضا و س��رطان هستند ،منطبق بر مفاد این دستورالعمل ،مشمول این
برنامه هس��تند .بیماران  CFنیز که ش��امل بیماران صعب العالج هستند ،از
حمایت های این برنامه مس��تثنی نیستند .وی ،برنامه های حمایتی بیماران
( CFسیس��تیک فیبروزیس) در حوزه های مختل��ف را اعالم و عنوان کرد:
براین اس��اس ،کلیه ویزیت ها و مش��اوره های ف��وق تخصصی و تخصصی
(ریه ،گوارش ،تغذیه) ،خدمات توانبخشی مورد نیاز شامل ،فیزیوتراپی تنفسی،
آزمایشات تخصصی تشخیصی و تست های ریوی مورد نیاز دوره ای ،تصویر
برداری ها شامل ،اسکن استخوان ،گرافی قفسه سینه ،واکسن های مرتبط با
بیماری (آنفوالنزا و پنوموکوک) ،خدمات بستری مرتبط با بیماری زمینه ای تا
سقف مبلغ مشخص ،در صورت انجام در مراکز دولتی و دانشگاهی ،مشمول
حذف فرانش��یز و به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می گیرد.شادنوش
در ادامه ،در خصوص داروهای مورد نیاز بیماران ( CFسیستیک فیبروزیس)،
تصریح کرد :درعین حال ،در مورد داروهای این بیماران باید گفت که داروی
کلرید س��دیم هایپرتونیک  %۷تولید داخل علیرغم عدم پو شش بیمه ای به
ص��ورت صد در صد و رایگان در اختیار بیماران  CFقرار می گیرد.وی افزود:
همچنین ،داروی توبرومایس��ین به دو صورت استنشاقی و نبوالیزر و کپسول

اورس��وبیل( )ursobilتحت پوش��ش بیمه بوده و ب��ا عنایت به حمایت این
مرکز ،فرانشیز سهم بیمار از محل اعتبارات این مرکز پوشش داده می شود و
به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می گیرد.
داروی تولید داخل پانکراتین موجود است


رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت در خصوص
داروی پانکراتی��ن با نام تجاری کرن��ون (برند خارجی) ،عنوان کرد :با توجه به
اینکه داروی تولید داخل پانکراتین موجود اس��ت و با توجه به سیاست وزارت
متبوع در حمایت از داروهای تولید داخل ،برند ایرانی این دارو مشمول حمایت
حذف فرانش��یز از س��وی مرکز بوده و به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار
می گیرد .بدیهی است ما به التفاوت قیمت داروی کرنون (برند خارجی) توسط
خانواده ها پرداخت می شود.
واردات کرنون در دستور کار قرار گرفته است


بناب��ر اعالم روابط عمومی وزارت بهداش��ت ،وی در ادامه ،در خصوص کمبود
داروی کرنون که بعضا به آن اشاره می شود ،یادآور شد :به دلیل تحریم های
ظالمانه علیه کش��ور عزیز و مظلوممان ،واردات داروهای خارجی به س��ختی
صورت می گیرد و داروی کرنون از این مقوله مستثنی نیست ،لیکن بر اساس
پیگیری های به عمل آمده از سازمان غذا و دارو ،واردات کرنون در دستور کار
قرار گرفته و امید می رود در آینده ای نزدیک ،این دارو در دسترس قرار گیرد.
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اخبار حوادث
تشدید اقدامات مقابله ای پلیس
با اراذل و اوباش

فرمانده نی��روی انتظامی با تاکی��د بر اینکه
جانمان را ب��رای تامین و خف��ظ امنیت می
دهیم ،گفت :پلیس در مس��یر رشد و تعالی و
این پیش��رفت ها باعث دلگرمی و امیدواری
مردم اس��ت.به گزارش ایسنا  ،سردار حسین
اش��تری اظهار داش��ت  :یکی از اقداماتی که
طی ایام اخیر در دس��تور کار ق��رار داده ایم،
تش��دید اقدامات مقابله ای با مخالن نظم و
امنیت به ویژه اراذل و اوباش��ی اس��ت که به
حقوق مردم تعدی می کنند.اش��تری با اشاره
به انتش��ار کلیپ هایی در فضای مجازی که
ع��ده ای اوباش به حقوق م��ردم تعدی می
کنن��د ،گفت :ه��ر چند ب��روز و ظهور چنین
حوادث و اتفاقاتی نیازمند بررسی کارشناسی
اس��ت اما باید بگویم نی��روی انتظامی با راه
ان��دازی ق��رارگاه مبارزه ب��ا اراذل و اوباش و
مخالن نظ��م و امنیت ،مقابله ب��ا این افراد
قانون ش��کن را تشدید کرده است.وی تاکید
کرد :اجازه نمی دهیم اراذل و اوباش و قانون
ش��کنان عرض اندام و به حقوق مردم تعدی
کنن��د و حتما با قدرت با ای��ن افراد برخورد
می کنیم.اشتری افزود :گروه های مشخص،
آموزش دیده و با اش��راف اطالعاتی را برای
مقابل��ه با اراذل و اوباش در نظر گرفته ایم به
گونه ای که این افراد “برق آسا” دستگیر می
ش��وند و چه بسا در یک شب و طی عملیاتی
ده ها نفر از اوباش را دس��تگیر می ش��وند و
ابهت آنان را در هم شکسته و اقتدار پلیس را
نشان داده ایم .فرمانده نیروی انتظامی ادامه
داد :چنی��ن اقداماتی باید ب��ه مردم به خوبی
منعکس ش��ود تا مردم دلگ��رم تر و اوباش و
قانون ش��کنان دچار هراس ش��وند .انعکاس
رسانه ای ماموریت های اقتداری پلیس برای
احساس امنیت در جامعه موثر است.
سقوط دلخراش و مرگبار مرد میانسال
روی نردههای تیز

مرد  ۶۰س��اله به علت نامعلوم از طبقه چهارم
بر روی نردههای حفاظ بین دیوار دو ساختمان
سقوط کرد و به طرز دلخراشی جان باخت.به
گزارش تسنیم ؛ ساعت  8:15صبح چهارشنبه
آتشنشانان ایستگاه  99و گروه نجات  ،9پس
از اعالم س��تاد فرماندهی آتشنش��انی ،برای
اعزام به حادثه س��قوط فرد از ارتفاع ،به حوالی
میدان خراسان رهسپار ش��دند.اکبر فرهادی؛
رئیس ایس��تگاه  99آتشنشانی تهران درباره
جزئیات این حادثه اظهار کرد :پس از رسیدن
به محل حادثه مشاهده شد که مردی  60ساله
از س��اکنان ساختمان چهار طبقه مسکونی به
دلیل نامعل��وم از پنجره پاگرد طبقه چهارم به
کوچه سقوط کرده بود.وی ادامه داد :متأسفانه
ای��ن مرد میانس��ال روی نردههای حفاظ بین
دیوار دو س��اختمان س��قوط کرده و نیزههای
تی��ز روی نردهها به داخ��ل بدن وی فرو رفته
بود.فرهادی خاطرنشان کرد :با توجه به حضور
عوامل اورژانس در مح��ل و تأیید مرگ وی،
آتشنش��انان با اس��تفاده از اب��زار و تجهیزات
الزم خ��ود را به روی دیوار رس��اندند و پس از
فیکس کردن متوفی ،مشغول بریدن نردهها و
انتقال جسد و نرده به سطح زمین شدند.رئیس
ایستگاه  99آتشنشانی تهران افزود :با انتقال
متوفی به سطح زمین مشخص شد که نردهها
به طرز دلخراش��ی بر روی صورت و بدن وی
فرو رفته که طبق معاینه مجدد تیم پزش��کی
مرگ این ش��خص در همان لحظه اولیه و بر
اثر شدت ضربه وارده تأیید شد.
کالهبرداری با وعده روادید اروپا

فرمانده انتظامی گیالن از دس��تگیری فردی
که ب��ا ترفن��د و وعده روادی��د اروپ��ا از مردم
کالهبرداری میکرد در ش��هر رشت خبر داد.
س��ردار عزیزاله ملکی در جم��ع خبرنگاران با
اعالم این خبر گفت :در پی اعالم شکایت پنج
مالباخته مبنی بر کالهبرداری فردی از آنها با
ترفن��د و وعده دریافت روادید اروپا ،رس��یدگی
به موضوع در دس��تور پلیس ق��رار گرفت.این
مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه با تحقیقات و
اقدامات فنی صحت موضوع برای پلیس محرز
ش��د ،افزود :با توجه به اظهارت ش��اکیان این
پرونده ،کارآگاهان پلیس آگاهی متهم مورد نظر
را در ش��هر رشت شناسایی و در مخفیگاهش
دستگیر کردند.سردار ملکی تصریح کرد :متهم
در تحقیق��ات پلیس تاکنون به هفت میلیارد و
 ۱۲۰میلیون ریال کالهبرداری با وعده روادید
اروپا اعتراف کرده است.فرمانده انتظامی استان
گیالن با بیان اینکه متهم  ۳۵ساله با تشکیل
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی
معرفی شد از مردم خواست ،قبل از هر اقدامی از
صحت اظهارات افراد اطمینان حاصل کنند.

