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اجتماعي

وطن امروز شماره 2071

آژیر
فرمانده انتظامی شهرستان خاش خبر داد

درگیری مسلحانه
با قاچاقچیان  150کیلو تریاک

فرمانده انتظامی شهرستان خاش از کشف
 150کیلوگرم تریاک در درگیری مسلحانه با
س��وداگران مرگ و توقیف یک دستگاه خودرو
در اینباره خبر داد .به گزارش میزان ،س��رهنگ
غالمرضا اربابی گفت :در راستای تشدید اقدامات
انتظامی و برخورد جدی با س��وداگران مرگ ،در
پی کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان قصد
جابهجایی و توزیع مواد مخ��در را در محورهای
مواصالتی شهرستان دارند ،شناسایی و دستگیری
قاچاقچیان به صورت ویژه در دستور کار ماموران
قرار گرفت .وی افزود :ماموران با انجام تحقیقات
گس��ترده و پس از هماهنگ��ی قضایی موفق به
شناسایی خودروی مورد نظر در یکی از محورهای
ورودی شهرس��تان خاش ش��ده و دستور ایست
صادر کردند اما قاچاقچی��ان با بیتوجهی اقدام
به فرار و تیراندازی به س��مت ماموران کردند که
پس از طی مسافتی تعقیب و گریز ،قاچاقچیان
با بهجا گذاش��تن خ��ودروی خود با اس��تفاده از
ناهمواریه��ای زمی��ن از محل متواری ش��دند.
س��رهنگ اربابی تصریح کرد :در بازرسی از این
خودرو  150کیلوگ��رم مواد مخدر از نوع تریاک
کش��ف ش��د .فرمانده انتظامی شهرستان خاش
در پایان خاطرنش��ان کرد :یکی از ماموریتهای
مهم پلیس ،مبارزه ب��ا هرگونه حمل ،نگهداری،
خرید ،فروش و قاچاق موادمخدر به عنوان بالی
خانمانسوز جامعه است و برخورد نیروی انتظامی
در این راستا محکم ،قاطع و مستمر خواهد بود.

کشف  ۶میلیارد کاالی قاچاق
در شرق استان تهران

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف
کاالی قاچاق به ارزش  ۶میلیارد و  ۸۰۰میلیون
ریال در شهرستان ورامین خبر داد .به گزارش
مهر ،سردار عبدالرضا ناظری گفت :در راستای
اج��رای طرح عملیاتی ذوالفقار  ۹۵و در جهت
تحقق ش��عار اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل و
حمایت از تولیدات داخل��ی ،این فرماندهی با
استفاده از همه ظرفیتها و امکانات خود ،مقابله
ب��ا قاچاق کاال و ارز را در دس��تور کار قرار داده
اس��ت .وی تصریح کرد :در راستای اجرای این
طرح ماموران پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز
پلیس آگاهی با اقدامات اطالعاتی و تحقیقات
گس��ترده پلیس��ی ،محل دپو کاالی قاچاق را
در محله باغ خواص ورامین شناس��ایی کردند.
س��ردار ناظری گفت :در بازرس��ی از این انبار
 ۱۳دستگاه دوزندگی مخصوص تشک خواب،
 ۱۸دس��تگاه منگنهکوب ۲۷۰ ،کارتن سوزن
منگنهکوب ،یکه��زار و  ۴۰۰عدد بالش خواب
الیافی و یک دستگاه کاتر کشف شد .این مقام
انتظامی با اشاره به اینکه اموال مکشوفه ساخت
کشور چین است ،ارزش ریالی این محموله را
برابر نظر کارشناسان  ۶میلیارد و  ۸۰۰میلیون
ریال عنوان کرد .فرمانده انتظامی شرق استان
تهران با تاکید بر استمرار طرح مقابله با قاچاق
کاال و ارز ،از فعالی��ت گس��ترده قرارگاه مبارزه
با قاچاق کاال و ارز در اس��تان با همکاری همه
عوام��ل انتظام��ی و امنیتی خب��ر داد و افزود:
نقش مردم و دس��تگاههای دولتی و غیردولتی
در همکاری با پلیس برای مقابله با قاچاق کاال،
نقش سازندهای است .وی خرید نکردن کاالی
بیکیفیت خارجی و قاچاق در بازار و حمایت از
تولیدات داخلی را در پیشگیری از قاچاق کاال
مهم دانست و تاکید کرد :تحقق شعار اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل نیاز به عزم همگانی دارد.
ایثار

تکریم و تعظیم
به مقام یک سرباز شهید

تابستان امسال بود که خبرهایی از تخریب
قبور ش��هدا حاشیهساز ش��د .حاشیههایی که
واکنش بعض��ی خانوادههای ش��هدا را هم در
بر داش��ت .حاال اما خبرها و قدمهای خوبی از
گوشه و کنار کش��ور درباره بازسازی مزارهای
شهدا و تکریم خانواده ایشان به گوش میرسد.
در تازهترین این اقدامات مراسم یادواره شهید
منصور سلیمخانی در شهرستان اشتهارد است
که ب��ا حضور فرمانده مرکز تربیت آموزش 02
ش��هید انش��ایی نزاجا و تنی چند از مسؤوالن
کشوری و لشکری برگزار شد .سرهنگ خیراهلل
موسوی از تمام دستاندرکاران برگزاری یادواره
سرباز شهید سلیمخانی تقدیر و تشکر کرد .وی
با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراس��م این
است که به مادران شهدا و مادر محترم شهید
س��لیمخانی نشان داده ش��ود ،بهرغم گذشت
س��الها و تغییر نس��ل ،همچن��ان ارج و قرب
سربازان به مقام ش��هدا باقی است ،گفت :این
نشان از اخالص و پاکی و صداقت شهدا دارد.

چهارشنبه  22دی 1395

نیمکت

سخنگوی وزارت بهداشت تشریح کرد

چرایی و چگونگی دوشغله بودن پزشکان

گ�روه اجتماعی :س��خنگوی وزارت
بهداشت درباره چگونگی حل بحران
مالی س��ازمان بیمه سالمت توضیح
داد .به گزارش ایسنا ،ایرج حریرچی،
قائممقام وزیر بهداشت درباره وضعیت
بیمه س�لامت ایرانیان و انتقالش به
وزارت بهداشت ،گفت :سازمان بیمه
سالمت یک سازمان مستقل است و
مس��تقل خواهد ماند و درون وزارت
بهداشت هم شاهد استمرار تفکیک
تامینکنن��ده خدم��ات و خری��دار
خدم��ات خواهیم بود .قائممقام وزیر
بهداشت افزود :یکی از دستاوردهای
مهم در قانون برنامه ششم این بود که
تعیین بسته خدمتی به طور صریح به
عهده وزارت بهداشت گذاشته شده
بود که بر اس��اس بند «هـ» ماده ۸۶
سیاستهای کلی نظام سالمت ،متن
مهمی تصویب ش��د و بر اساس آن
بسته خدمتی ،شمول و سطح خدمات
صندوق بیمه پایه سالمت ،با نظر وزارت بهداشت
تعیین و ابالغ میش��ود و از سال دوم اجرای قانون
برنامه ،خرید خدمات توسط سازمانهای بیمهگر
درمانی صرفا مطابق این بسته است .این موضوع در
واقع رویکرد دیگری از سیاستهای کلی بوده است.
در گذشته بسته خدمات بیمه پایه را بیمه تعیین
میکرد اما اکنون طبق نص صریح سیاس��تهای
کلی ،این وظیفه به عهده وزارت بهداشت گذاشته
شده اس��ت و امیدواریم با اختیاراتی که در قانون
جدید هم برای وزارت بهداش��ت و هم برای بیمه
سالمت قرار داده شده ،بتوانیم بخوبی عمل کنیم.
حریرچی همچنین گفت :بر این اساس مجموعه
ارزش��مندی از اختیارات و مسؤولیتها به وزارت
بهداشت افزوده میشود که البته بیمه سالمت هم
جزوی از آنهاست .به این ترتیب مسؤولیتهای ما
افزایش مییابد و امیدواریم بتوانیم تکالیف قانون
برنامه و سیاستهای کلی را جاری کنیم .همچنین
در بند «الف» ماده  ،۸۷تولیت نظام سالمت شامل
سیاستگذاریهای اجرایی ،برنامهریزی راهبردی،
ارزش��یابی و نظارت برعهده وزارت بهداش��ت قرار
میگیرد .در ادامه ماده هم به صراحت گفته شده
تمام اش��خاص حقیقی و حقوق��ی اعم از دولتی و
غیردولتی از جمله ارائهکنندگان خدمات سالمت،
س��ازمانها و بیمههای پای��ه و تکمیلی ،موظفند
از خط مش��ی و سیاس��تهای وزارت بهداش��ت
با تاکید ب��ر خرید راهبردی خدم��ات و واگذاری

در  ۳دوره گذش��ته وزارت بهداشت
نتوانست به این موضوع جامه عمل
بپوش��اند .البته ما افتخ��ار داریم که
اعالم کنیم وزارت بهداشت در دوره
اخی��ر تعداد اف��راد تمام وق��ت را از
 ۱۷درص��د ب��ه  ۵۰درصد رس��انده
اس��ت به طوری که اکنون از هر دو
نفر پزشک یک نفر تمام وقت هستند
و ای��ن آمار در برخی دانش��گاهها به
 ۹۰درص��د هم میرس��د ،در حالی
که در گذش��ته از هر  ۶نفر یک نفر
تم��ام وقت بودن��د .حریرچی تاکید
کرد :بنابراین در درازمدت و با فراهم
کردن زیرساختها ،قسمت عمدهای
از این مش��کالت رفع خواهد شد اما
نمیتوانیم فقط درب��اره یک مورد از
یک منظومه مرتبط و به هم پیچیده
تصمیمبگیریم.
■■طلب وزارت بهداشت از بیمهها

امورتصدیگری ،تبعیت کنند.
نظام سالمت است به طوری
سخنگوی وزارت بهداشت :اگر این که بند  9/6از سیاس��تهای
■■بزرگترین سازمان بیمه
قائممق��ام وزیر بهداش��ت موضوع حاصل ش�ود و انگیزههای کلی س�لامت مبن��ی بر این
همچنین گفت :در حال حاضر مناسب در بخش دولتی فراهم شود اس��ت که تعرف��ه خدمات و
با احتساب بیمهشدگان جدید و در بخ�ش خصوصی ه�م مالیات مراقبتهای س�لامت مبتنی
در قالب طرح تحول سالمت ،قانونی و واقعی اجرا ش�ود ،مشکل بر ش��واهد و براساس ارزش
س��ازمان بیم��ه س�لامت با حل خواهد ش�د و جامعه پزش�کی افزوده و ح��ق فنی واقعی و
یکس��ان برای بخش دولتی
اختالف معنیداری بزرگترین مشتاق به انجام این کار میشود
و غیردولتی باش��د .حال باید
سازمان بیمه کشور به حساب
میآید که هم روستاییان و عشایر را در شهرهای زیر پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی
 ۲۰ه��زار نفر و هم اف��راد خاص ،کارکنان دولت و وجود نداش��ته باشد ،آیا باز هم پزشکان مصر به
حاشیهنش��ینها را پوش��ش داده و ابزار مناسبی کار ک��ردن در  2جا هس��تند .باید توجه کرد که
برای اجرای سیاس��تهای مربوط به نظام سالمت جامعه پزش��کی هم تمای��ل دارد در یک جا کار
خواهد بود .حریرچی ،درباره انتقال شورایعالی بیمه کن د اما علت دوشغله بودن آنها این است که اول
به وزارت بهداشت نیز گفت :درباره موضوع رایها وابس��تگی به دولت دارن��د و در عین حال دولت
نیز طبق قانون رس��یدگی میش��ود و رای دکتر هم در گذش��ته اجازه کار کردن پزش��کان در 2
شهریاری و افراد دیگری که میگویند دستگاهشان بخش را میداده ،از طرفی تعرفه خصوصی باالتر
مش��کل داش��ته ،حتما به این موضوع رسیدگی از تعرفه دولتی است.
قائممقام وزیر بهداشت افزود :ما معتقدیم اگر
میش��ود و امیدواریم مراحل قانونی را طی کرده و
این موضوع حاصل شود و زیرساختهای مناسب
آنچه به مصلحت مملکت است اتفاق افتد.
و انگیزههای مناسب در بخش دولتی فراهم شود
■■نظر وزارت بهداشت درباره اشتغال پزشکان
وی در ادام��ه در پاس��خ ب��ه س��والی درباره و در عی��ن حال در بخش خصوص��ی هم مالیات
ممنوعیت اش��تغال همزمان پزش��کان در بخش قانونی و واقعی اجرا شود ،مشکل حل خواهد شد
خصوصی و بخش دولتی گفت :واقعیت این است و جامعه پزشکی مشتاق به انجام این کار میشود.
که نظر وزارت بهداشت این بود که راهحل اساسی در عی��ن حال باید پرس��ید در قانون برنامه پنجم
برای حل این موضوع اجرای سیاس��تهای کلی که بندهای مرتبط به این موضوع آسانتر بود ،چرا

برگزاری امتحانات نهایی طبق برنام ه قبلی
گ�روه اجتماع�ی :رئیس مرکز
آزمون
سنجش وزارت آموزشوپرورش
از برگ��زاری امتحانهای نهای��ی دانشآموزان تا
 25دی ماه سال جاری خبر داد .به گزارش ایلنا،
عبدالرسول عمادی گفت :با توجه به تعطیل شدن
روز سهش��نبه  21دیماه از س��وی هیات دولت،
در برگزاری امتحانهای نهایی دانشآموزان هیچ
تغییری اتفاق نیفتاده اس��ت .وی با اشاره به این

مطلب که امتحان نهای��ی دانشآموزان در همه
دورههای تحصیلی سیر طبیعی خود را طی کرده
است ،خاطرنش��ان کرد :در برنامه امتحان نهایی
دانشآموزان برای روز سهشنبه  21دی ماه ،هیچ
برنامه امتحانی وجود نداشته است .عمادی تاکید
کرد :حوزههای امتحان نهایی در روز چهارشنبه
 22دی ماه دایر است و امتحانهای نهایی در این
روز طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد

وجود  ۱۲تا  ۱۳میلیون حاشیهنشین
بهزیستی گروه اجتماعی :رئیس س��ازمان
بهزیستی کشور رشد غیرمنطقی
پدیده حاشیهنش��ینی را در کنار فقر و بیکاری از
مهمترین تهدیدات حوزه آس��یبهای اجتماعی
کش��ور دانس��ت .انوشیروان
محس��نیبندپی ب��ه فارس
گفت :در بهزیستی با فرصت
و تهدی��د روبهرو هس��تیم،
برای مثال رشد غیرمنطقی
پدی��ده حاشیهنش��ینی و
بیکاری تهدید هستند .وی ادامه داد :شناساندن
بهزیستی و معرفی جایگاه این سازمان در مدیریت
و کنترل آسیبهای اجتماعی از اهدافی بوده که
از ابتدای حضور در این س��ازمان با جدیت دنبال
گ�روه اجتماع�ی :در نشس��ت
زیارت
شورای برنامهریزی و هماهنگی
بعثه مقام معظم رهبری و س��ازمان حج و زیارت
مقرر شد مقدمات الزم برای شرکت در مذاکرات
دوجانبه با مسؤوالن حج عربستان درباره حج سال
 ۱۳۹۶فراهم ش��ود .به گزارش «وطن امروز» ،در
نشستی که به ریاس��ت حجتاالسالم سیدعلی
قاضیعسکر تشکیل شد نماینده ولیفقیه در امور
حج و زیارت با اشاره به اینکه دعوتنامه عربستان
برای برگزاری دیدارها و مذاکرات دوجانبه درباره
حج بهصورت رس��می دریافت شده است ،اظهار
داشت :متن این دعوتنامه با دعوتنامههای گذشته
خیلی تفاوت ن��دارد و با توجه به محورهای مورد

شده اس��ت .محس��نی گفت 12 :تا  13میلیون
جمعیت حاشیهنش��ین در کش��ور وج��ود دارد
بنابراین ساماندهی و کنترل حاشیهنشینی یکی
از اولویتها و برنامههای بهزیس��تی است .رئیس
س��ازمان بهزیس��تی کشور
ادام��ه داد :در ای��ن راس��تا
برپایی پایگاه خدمات سالمت
اجتماع��ی ،ارائه ی��ک وعده
غذای گرم در حاشیه شهرها،
پرداخ��ت هزین��ه ش��هریه
مهدهای کودک  3دهک پایین جامعه و س��امانه
کاهش آسیب و طالق از جمله خدماتی است که
به این جمعیت داده میشود و هماکنون در شهر
مشهد پیادهسازی شده است.

کنترل وضعیت جسمانی
دانشآموزان

مدی��رکل دفتر تربیتبدنی و تندرس��تی
وزارت آموزشوپ��رورش گف��ت :معلم��ان از
دانشآموزان تس��ت اولی��ه ورزش میگیرند
و در ط��ول م��اه نی��ز آزمونهای س�لامت و
آمادگی جس��مانی از دانشآم��وزان به عمل
میآید .حس��ین بابویی ،مدیرکل دفتر تربیت
بدن��ی و تندرس��تی وزارت آموزشوپ��رورش
ب��ه فارس اظهار داش��ت :در س��ال تحصیلی
 ،95-96برنام ه و اه��داف درس تربیت بدنی
و فعالیته��ای مکم��ل آن را س��ازماندهی
میکنیم .وی افزود :با اس��تفاده از ابزار درس
تربیت بدنی و ورزش در مدارس در نظر داریم
ضریب نش��اط و شادابی و جذب دانشآموزان
در داخل مدرس��ه را افزایشدهیم .بابویی با
تأکید بر اینکه  33هزار معلم تربیت بدنی در
سراس��ر کش��ور وجود دارد ،خاطرنشان کرد:
معلمان تربیت بدنی توج��ه ویژهای به درس
تربیت بدنی برای سروس��امان دادن به ورزش
در داخ��ل مدارس دارند .وی افزود :از معلمان
و مدیران مدارس خواستیم در فرآیند یاددهی
و یادگیری ورزش نقش فعالی داش��ته باشند
تا زمینه اجرای درس تربیتبدنی مثل س��ایر
دروس فراهم شود ،در این راستا دانشآموزان
ه��م بدرس��تی فعالی��ت درس تربیتبدنی را
دنب��ال خواهن��د کرد .مدی��رکل دفتر تربیت
بدنی و تندرس��تی وزارت آموزشوپرورش با
اش��اره به توجه جدی معلمان تربیتبدنی به
وضعیت فیزیکی دانشآموزان گفت :معلمان و
مدیران مدارس نسبت به درس تربیتبدنی در
مدارس اهتمام دارند و خطکشی زمین ،توجه
به کتاب راهنمای معلم و اجرای فعالیتهای
ورزش��ی مدارس را دنبال میکنند .وی اضافه
ک��رد :معلم��ان از دانشآموزان تس��ت اولیه
ورزش میگیرند و در طول ماه نیز آزمونهای
سالمت و آمادگی جس��مانی از دانشآموزان
به عمل میآید تا بتوانند به صورت مس��تمر
وضعیت پیش��رفت آنها را کنت��رل و به اطالع
اولیا برس��انند تا در نهایت در ارزش��یابی آنها
گنجانده شود.
آوای شهر

هوای تهران همچنان ناسالم

راهاندازی مركز طراحی مد و لباس اسالمی -ایرانی
پایتخت گروه اجتماعی :قائممقام معاونت
ام��ور اجتماع��ی و فرهنگ��ی
ش��هرداری تهران از ایجاد مركز طراحی مد و لباس
اسالمی -ایرانی در قلب پایتخت در راستای توجه به
تولید ملی ،سالمت جامعه ،ایجاد اشتغال در محالت
و فرهنگسازی سبک پوشش اسالمی -ایرانی برای
خانوادههای تهرانی خبر داد .به گزارش «وطنامروز»
علیمحمد نائینی ،قائممقام معاونت امور اجتماعی

ش��هرداری با اش��اره به فرآیند تشکیل کمیسیون
حج��اب و عفاف ش��هرداری تهران اظهار داش��ت:
ش��هرداری تهران در چارچوب موضوعات دهگانهای
که کمیته صیانت وزارت کشور درباره عفاف و حجاب
ابالغ کرده و همچنین براس��اس مصوبه شورایعالی
انقالب فرهنگی به موضوع عفاف و حجاب ورود پیدا
کرده و خوشبختانه نشستهای این حوزه نیز آثار و
برکات خوبی را به همراه داشته است.

رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد

داروهای «استراتژیک» داخلی در بازار

سالمت گروه اجتماع�ی :رئیس دانشکده
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی از تولید چند داروی «استراتژیک»
و بسیار گرانقیمت برای بیماریهای قلبی و عروقی
و درم��ان نازای��ی خب��ر داد
و گف��ت :تولی��د داخلی این
داروها میلیاردها صرفهجویی
ارزی برای کش��ور در بر دارد.
به گزارش تس��نیم ،حس��ین
وحی��دی در پاس��خی به این
پرسش که برخی مواقع مردم نسبت به گران بودن
برخی داروهای خارجی گالیه دارند؛ آیا امکان تولید
چنی��ن داروهای در ایران تولید وجود ندارد؟ اظهار
داشت :مصرف بعضی داروها در کشور کم است که

همزمان با نشست شورای برنامهریزی و سازمان حج مطرح شد

آمادگی ایران برای پاسخ به دعوتنامه عربستان
نظر ،جمهوری اسالمی ایران
در روزهای آینده پاسخ آن را
ارس��ال خواهد کرد .وی لزوم
سرعت بخشیدن به فعالیت
کمیتههای کارشناسی برای
مش��خص کردن محورهای
مذاکرات و نکات مورد نظر برای حجگزاری زائران
ایرانی را خواستار ش��د و گفت :تمام امور مرتبط
با ح��ج از جمله اس��کان ،تغذیه ،امور پزش��کی،

سخنگوی وزارت بهداشت درباره
وضعیت مطالبات بیمارس��تانها از س��ازمانهای
بیمهگ��ر و همچنین مش��کل اوراق قرضه توزیع
ش��ده در بین دانش��گاهها ،گفت :از نظر مطالبات
س��ازمانهای بیمهگر هنوز وضعیت نامناس��بی
داریم .براین اس��اس اگ��ر  ۱۶۵۰میلیاردی که به
صورت اوراق قرضه از سوی سازمان بیمه سالمت
به ما دادند که هنوز نقد نش��ده را احتساب کنیم،
باید گفت بیمه سالمت مطالباتش را در سال ۹۴
پرداخت کرده و وارد فروردینماه شده اما سازمان
تامی��ن اجتماعی هنوز  ۱۱۲۰میلی��ارد تومان از
مطالبات سال  ۹۴را پرداخت نکرده است.
حریرچی افزود :مطالبات سازمانهای بیمهگر
در سال  ۹۵به این ترتیب است که سازمان تامین
اجتماعی  ۳۴۵۶میلیارد ،س��ازمان بیمه سالمت
 ۴۰۲۳میلی��ارد ،نیروهای مس��لح  ۳۱۳میلیارد
و کمیت��ه امداد  ۱۳۴میلیارد به وزارت بهداش��ت
بدهکارند .براین اس��اس به طور کلی در سال ،۹۵
 ۸۲۳۱میلیارد تومان از اس��ناد ارس��ال شده ما از
سوی  ۴بیمهگر اصلی پرداخت نشده است که البته
باید توجه کرد به طور متوس��ط اسناد را در سال
 ۹۵تا مهر و آبانماه ارس��ال کردهایم .برای س��ال
 ۹۴نیز  ۱۲۶۱میلی��ارد تومان از  3بیمهگر اصلی
طل��ب داریم .وی درباره موض��وع اوراق قرضه نیز
گفت :به هرحال ما اوراق قرضه را به عنوان چیزی
اجتنابناپذیر قبول کردیم و امیدواریم با تمهیداتی
بتوانیم آنها را نقد کنیم.

مدیر دفتر تربیتبدنی آموزشوپرورش
عنوان کرد

حملونق��ل و امنیت حجاج،
مس��ائل بانکی و کنس��ولی
و ...باید س��ریعا کارشناس��ی
و راهکار مناس��ب اندیشیده
ش��ود .در این نشست حمید
محمدی ،سرپرست سازمان
حج و زیارت و مدیران بخشهای گوناگون در این
س��ازمان و بعثه مقام معظم رهبری به بیان نقطه
نظرات خود درباره مش��کالت اجرایی و انتظاراتی

در حوزه اقتصاد دارو میگویند چنین داروهایی را
بهتر اس��ت وارد کرد .وی ادامه داد :ولی یک موقع
نیز هست که آن دارو و فرآورده «استراتژیک» است
و این کاری اس��ت که ما در دانش��کده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی برای تامین زیرساخت
تولی��د داروهای اس��تراتژیک
دنبال میکنیم و در آیندهای
ت تولید
نزدیک نیز زیرس��اخ 
چنی��ن داروهای��ی تقوی��ت
میش��ود .وحیدی گفت :در دانش��کده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی در حال تولیداتی روی یکی
داروی «پپتیدی» هس��تیم ک��ه در درمان نازایی
کاربرد دارد.
که باید در مذاکرات دوطرف مطرح شود ،پرداخت
و تاکید کرد برای اعزام زائران ایرانی به حج  ۹۶باید
مقدمات الزم در ایران و عربستان فراهم شود و با
توجه به قطع روابط  2کشور و فرصت باقیمانده،
عربستان باید در مواردی که به این کشور مربوط
اس��ت ،همکاری کند .حجتاالسالم قاضیعسکر
با اش��اره ب��ه اینکه هیات ایرانی ب��رای مذاکره به
عربستان اعزام خواهد شد ،تاکید کرد :در مذاکرات
با طرف مقابل خواس��تههای جمهوری اس�لامی
ایران از جمله امور مربوط به شهدای مسجدالحرام
و منا مطرح خواهد ش��د و امیدواریم زمینه برای
انجام حجی باش��کوه ،عزتمند همراه با آرامش و
امنیت زائران فراهم شود.

هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم قرار
دارد بر اس��اس اعالم ش��رکت کنترل کیفیت
هوای شهر تهران ،بهرغم بارش باران همچنان
هوای پایتخت در ش��رایط ناسالم قرار دارد .به
گزارش ف��ارس ،به رغم ب��ارش پراکنده باران،
هوای پایتخت بر اس��اس اعالم شرکت کنترل
ت هوای شهر تهران هنوز در شرایط ناسالم
کیفی 
برای گروههای حساس جامعه قرار دارد .بر این
اس��اس میانگین  24س��اعت گذشته شاخص
آلودگی هوا و ذرات کمتر از  2/5میکرون روی
ع��دد  131ق��رار گرفت و همچن��ان هوا برای
گروههای حس��اس جامع��ه از جمله کودکان،
سالمندان و بیماران در ش��رایط ناسالم است.
در  20روز گذش��ته هوای شهر تهران  7روز در
شرایط سالم 4 ،روز در شرایط خیلی ناسالم و 9
روز نیز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس
جامعه بوده است.
■■تداوم غبار در  8شهر کشور تا پایان هفته

در همین باره مدیرکل پیشبینی و هشدار
سریع سازمان هواشناسی گفته است« :تا اواخر
هفت��ه جاری تداوم غبار در ش��هرهای بزرگ
و صنعت��ی بویژه تبریز ،ارومی��ه ،تهران ،کرج،
اصفهان ،اراک ،قم و مش��هد انتظار میرود».
احد وظیفه در گفتوگو با ایسنا ،اظهار داشت:
براساس تحلیل دادهها و نقشههای پیشیابی
هواشناسی ،جوی آرام و پایدار در غالب مناطق
کش��ور پیشبینی میش��ود؛ بنابراین تا اواخر
هفت��ه جاری تداوم غبار در ش��هرهای بزرگ
وصنعت��ی ب ِویژه تبریز ،ارومی��ه ،تهران ،کرج،
اصفهان ،اراک ،قم و مشهد انتظار میرود .وی
افزود :روز سهشنبه  21دی با همراهی شرایط
ناپایدار جوی و با نفوذ جریانهای شمالی در
نیمه غربی و نوار ش��مالی کشور ،روند کاهش
نس��بی دم��ا و در ارتفاعات زاگ��رس مرکزی
و س��واحل دریای خزر ب��ارش پراکنده دور از
انتظار نیست ،این وضعیت روز چهارشنبه 22
دی نی��ز در برخی مناط��ق زاگرس مرکزی و
جنوبی و سواحل غربی خزر رخ خواهد داد.

