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روزنگار
هوای اهواز همچنان در شرایط اضطرار
سرپرست مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان محیط زیست
ب��ا بیان اینکه آالینده ها در اه��واز همچنان رو به افزایش
اس��ت ،گفت :می��زان ریزگردها در این ش��هر باالی 250
 ppmاست و هوای اهواز در شرایط اضطرار قرار دارد.
مس��عود زن��دی در گفت وگو با مهر اف��زود :در حال
حاضر میزان غلظت آالینده ها نس��بت به روز پنج شنبه
گذش��ته که به حدود  10ه��زار میکرو گرم بر متر مکعب
رس��یده بود و هوای این ش��هر را بحرانی کرده بود بهبود
یافته و در شرایط بسیار ناسالم یا اضطرار است.
ب��ه گفته وی ،البته روند آالینده ها افزایش اس��ت و
با اینکه روز گذش��ته در ساعاتی وضعیت هوای این شهر
سالم شده مجددا به شرایط بسیار ناسالم رسیده است.
سرپرست مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان محیط زیست
ب��ا بیان اینک��ه آلودگی ح��ال حاضر هوای اهواز ناش��ی از
ریزگردها با منشأ داخلی است اظهار داشت :این آلودگی با
آلودگی هوای سال گذشته اهواز که ناشی از گازهای آالینده
بود و منجر به شیوع بیماری های تنفسی در این شهر شد
کامال متفاوت اس��ت .زندی تصریح کرد :حتی پیش از این
افزایش گرد و غبار در شهر اهواز ناشی از هجوم ریزگردهای
عربی از کش��ور عراق بود اما منشاء آالینده ها امسال کانون
های داخلی اس��ت .وی افزود :کاهش بسیار شدید نزوالت
آسمانی در خوزستان امسال نسبت به سال های گذشته و
حتی سال  92موجب بروز این مشکل شده است.
سرپرس��ت مرکز هوا و اقلیم سازمان محیط زیست با
بیان اینکه این میزان آالینده ها برای س�لامت مردم جدا
مضر و خطرناک اس��ت تأکید کرد :اما متأس��فانه با اینکه
وظایف تمام دس��تگاهها در مهار و شناسایی کانون های
ایجاد ریزگرد های داخلی مش��خص است اما اعتبار مورد
نیاز برای اجرای این اقدامات تخصیص نیافته است.
زندی یادآور ش��د :این در حالی است که از سال 88
ح��دو  200هزار هکتار از کان��ون های داخلی ریزگرد در
اهواز شناسایی و برای آن اعتبار مورد نیاز پیش بینی شد
اما تا کنون ب��ه دلیل اختصاص نیافتن این اعتبارات تنها
حدود  8هزار هکتار از این کانون ها تثبیت شده است.
شرایط آلودگی هوا در اهواز مسئوالن محلی را برآن
داش��ت تا با توجه به سالمت دانش آموزان و دانشجویان
 ،م��دارس  ،دانش��گاه ه��ا و مراکز آموزش��ی نوبت عصر
شهرستان های اهواز هم تعطیل شود .این در حالی است
ک��ه صبح ديروز هم م��دارس اهواز ،دزفول ،اندیمش��ک،
شوش ،شوشتر ،ماهش��هر ،گتوند ،سوسنگرد ،هندیجان،
حمیدیه ،کارون ،باوی و هویزه تعطیل اعالم شده بود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
افزایش تعرفه ارزش نسبی خدمات

برای سال  94نداریم
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری
انتظار برخی مسئوالن وزارت بهداشت در خصوص افزایش
 25درصدی تعرفهها برای سال آینده گفت :تعرفه ارزش
نس��بی خدمات به تازگی افزایش یافته از این رو هیچ نوع
تغییر نرخی در این حوزه منطقی نیست.
عبدالرحمان رس��تمیان در گفت وگو ب��ا خانه ملت
ب��ا یادآوری انتظار برخی مس��ئوالن وزارت بهداش��ت در
خص��وص افزایش  25درصدی تعرفههای پزش��کی برای
س��ال آینده گفت :افزایش تعرفهه��ا برای تمامی خدمات
پزش��کی باید متناسب با شاخصهای موجود و همچنین
کشش درآمدی افراد در جامعه باشد.
نماین��ده مردم دامغان در مجلس ش��ورای اس�لامی
با بی��ان اینکه در ح��وزه تعرفهها ارزش نس��بی خدمات
افزایشی برای سال  94نخواهد داشت افزود :تعرفه ارزش
نس��بی خدمات به تازگی افزایش یافته از این رو هیچ نوع
تغییر نرخی در این حوزه منطقی نیست.
ای��ن نماینده مردم در مجل��س نهم با تاکید بر اینکه
س��ه ماه فرصت برای ارزیابی افزایش تعرفه ارزش نسبی
خدمات لحاظ ش��ده اس��ت تصریح ک��رد :افزایش تعرفه
مذک��ور در حال حاضر در مرحله ارزیابی قرار دارد و هیچ
افزای��ش نرخی دیگر صورت نخواهد گرفت و حتی امکان
کاهش برخی تعرفهها نیز وجود دارد.
وی با یادآوری دستور کار کمیسیون بهداشت مجلس
در خصوص بررسی میزان درآمد پزشکان با توجه به فاصله
طبقاتی در بین گروههای مختلف پزشکی گفت :با برگزاری
این جلسه ارزیابی کمیسیون بهداشت از تعرفههای در نظر
گرفته شده مش��خص خواهد شد .رستمیان با بیان اینکه
تعرفه سرپایی پزشکی ساالنه میتواند افزایش یابد افزود:
این نوع تعرفه هر س��اله در اس��فندماه تعیین و فروردین
سال بعد اجرایی میشود .وی ادامه داد :در حالی که وزارت
بهداشت میتواند نسبت به تعیین و افزایش تعرفه سرپایی
پزشکی برای سال آتی اقدام کند اما اگر افزایش ها بیش از
حد متعارف باشد برخوردهای الزم صورت خواهد گرفت.
نایب رئیس کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس شورای
اسالمی یادآور شد :افزایش تعرفهای در حوزه ارزش نسبی
خدمات برای سال  94توجیه منطقی ندارد.
ثبت و تعیین حریم آثار ثبتی بیشترین علت

مراجعه به دستگاه قضا
مدیرکل میراث فرهنگی و گردش��گری استان تهران
با بیان این که بیش��ترین پیگی��ری های قضائی در حوزه
میراث فرهنگی در خصوص ثبت و تعیین حریم آثار ثبتی
بوده اس��ت ،گفت :خوشبختانه رس��یدگی قوه قضائیه به
پرون��ده های میراث فرهنگی منصفانه و با توجه به حفظ
میراث و هویت پایتخت است.
رجبعلی خس��روآبادی در گفتوگو با میزان با اشاره به
پیگیری پرونده های مختلفی که در خصوص میراث فرهنگی
تهران از جمله دادگاه ویالی متین دفتری ،س��رای دلگشا،
خانه عامری ها و غیره در جریان است ،اظهار کرد :بیشترین
پیگی��ری ها را در خصوص این پرون��ده ها در دیوان عدالت
اداری داش��تیم.این پیگیری ها بیشتر در خصوص آرائی بود
که در حوزه ثبت و تعیین حریم آثار ثبتی صادر می شد .وی
با اشاره به دقت نظر قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های
میراث فرهنگی خاطرنشان کرد :در مجموع روند رسیدگی به
پرونده های میراثی امید بخش و رضایت بخش است.احکامی
که صادر می شود بیانگر توجه ویژه به حفظ میراث فرهنگی
و آثار تاریخی و هویت پایتخت است.
مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان تهران با ابراز تشکر
از قوه قضائیه در خصوص رس��یدگی سریع و منصفانه به
پرون��ده های میراثی در حال جریان ،اذعان کرد :از جمله
آرائی که توسط دستگاه قضا صادر شده و در صورت اجرا
کمک ش��ایان توجهی به حفظ میراث پایتخت می کند،
حکم اجرای تعدیل دو طبقه از س��رای دلگشا برای حفظ
حریم کاخ گلس��تان از دیوان عدالت اداری اس��ت که در
حال حاضر به شهرداری ارسال شده است.

خیلی کوتاه
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تولد  ۲۳نوزاد تهرانی در هر ساعت
مدیرکل ثبت احوال تهران گفت :در  ۱۰ماهه س��ال جاری،
والدت  ۱۶۴هزار و  ۴۸۷نوزاد در اس��تان تهران به ثبت رسیده

اس��ت که بر اساس این آمار به طور متوس��ط در هر ساعت ۲۳
واقعه والدت در استان ثبت میشود.
 محم��د مهدی اعالی��ی مدی��رکل ثبت احوال اس��تان در
خصوص آمار ثبت وقایع حیاتی در  10ماهه س��ال جاری گفت:

در  10ماهه سال جاری  164هزار و  487نوزاد در استان تهران
متولد ش��ده است که بر اس��اس این آمار به طور متوسط در هر
ساعت  23واقعه والدت به ثبت میرسد.
وی تصری��ح ک��رد :آمار والدت در اس��تان نس��بت به مدت

مش��ابه سال قبل تعداد  10هزار و  762واقعه افزایش و بیش از
 7درصد رشد داشته است.
مدیرکل ثبت احوال اس��تان افزود :ب��ه ازای هر  100نوزاد
دختر  107نوزاد پسر در استان تهران به دنیا آمده است.

همزمان با هفته ملي مبارزه با سرطان

طرح آمایش سرزمینی مراقبت از سرطان تدوین شد
هفته ملي مبارزه با سرطان در
گروه اجتماعي
ش��رايطي رو به پايان است كه در ايران ساالنه 90
هزار مورد جديد سرطان بروز مي كند.
در ش��رايطي كه بطور متوسط ساالنه یک هزار و
 200میلی��ارد تومان هزینه داروی بیماران س��رطانی
است مي توان با اتخاذ شرايطي با سرطان و هزينههاي
مادي و معنوي ناشي از اين بيماري مبارزه كرد.
در واقع آلودگی هوا ،غذا و آب در ش��رايطي 3
عامل اصلي بروز سرطان در کشور شناخته ميشوند
كه  40درصد موارد ابتالء به سرطان در کشور قابل
پیشگیری است.
فارغ از اتخاذ سياست هاي كالن مديريتي براي
بهبود شرايط سه عامل ذكرشده موضوع ديگري كه
كمك ش��اياني به مبارزه با س��رطان دارد بكارگيري
تكنيك هاي خودمراقبتي است.
در شرايطي كه نیمی از جمعیت کشور افزایش
وزن دارند 90 ،درصد جمعیت کش��ور کمتر از پنج
واحد میوه و س��بزی مصرف میکنند و بیش از 35
درصد جمعیت کشور فعالیت بدنی ناکافی دارند بايد
گفت تمام این موارد میتواند در بروز سرطان نقش
داشته باشد.
هشت تا پانزده بهمن درحالي هفته ملي مبارزه
با سرطان شناخته مي شود كه صبح ديروز در همين
خصوص نشست خبري برگزارشد و مسئوالن با ارائه
آمارهايي از ميزان ش��يوع سرطان در كشور به بيان
برنامه هاي پيش رو براي مقابله با آن پرداختند.

یک سوم مرگهای ناشی از سرطان قابل
پیشگیری است
معاون درم��ان وزیر بهداش��ت از تدوین برنامه
آمایش س��رزمینی مراقبت از سرطان در کشور خبر
داد.
محمد حاجیآقاخانی نيز در اين نشست خبری
گفت :بحث س��رطان یک��ی از مباح��ث مهم حوزه
سالمت در تمام دنیا و از جمله ایران است.
وی گف��ت :ی��ک دوم ت��ا یک س��وم مرگهای
ناشی از س��رطان با تشخیص مناس��ب و زودهنگام

قابل پیش��گیری اس��ت .همچنی��ن  40درصد کل
سرطانهای کشور قابل پیشگیری است.
معاون درمان وزیر بهداش��ت ب��ا تاکید بر اینکه
شیوع س��رطان در ایران از متوسط جهانی پایینتر
اس��ت ،ادامه داد :این در حالی است که میزان بروز
س��رطان به سه دلیل افزایش امید به زندگی ،عوامل
محیطی و همچنین ش��یوه زندگی در حال افزایش
اس��ت ،بنابراین نگرانی وجود دارد که مش��کالتمان
درباره بیماری س��رطان به تدریج ش��بیه کشورهای
پیشرفته دنیا شود.
به گفته آقاجانی در ایران برای س��رطان ساالنه
 8500میلیارد تومان به طور مستقیم و غیرمستقیم
هزینه میشود 2500 .میلیارد تومان از این ارقام به
صورت مس��تقیم و همچنین  1200میلیارد تومان
نیز برای داروهای سرطان هزینه میشود.
وی ضمن اش��اره به اقدامات انجام ش��ده جهت
پرداخت هزینههای درمان سرطان گفت 83 :درصد
از هزینههای درمان س��رطان از طریق سازمانهای
بیمهگ��ر و ی��ا از س��وی وزارت بهداش��ت پرداخت
میشود و تنها  17درصد از هزینهها را خود بیماران
میپردازند.
آقاجانی ضمن اش��اره به س��ه نوع درمان برای
س��رطان؛ دارو ،پرتودرمانی و جراح��ی ادامه داد :به
منظ��ور تش��خیص زودرس و همچنین س��اماندهی
درمان س��رطان برنامه آمایش سرزمینی مراقبت از
س��رطان طراحی شده است .این برنامه زیرساختها
را ب��ه گونهای فراهم میآورد که دسترس��ی عادالنه
مردم به خدمات س��رطان افزایش یاب��د .این برنامه
نوعی سطحبندی خدمات است.

بروز ساالنه 90هزار مورد جدید سرطان در
ایران
ریی��س اداره س��رطان وزارت بهداش��ت از
برنامهریزیهای انجام شده برای آغاز غربالگری سه
سرطان شایع در کشور خبر داد.
علی مطلق نيزبا اشاره به کمپین ملی مبارزه با
س��رطان که از هشتم تا  15بهمن ماه طراحی شده،

گفت 13 :بهمن ماه نیز مراس��م روز جهانی سرطان
را خواهیم داشت.
مطلق گفت :در ایران ساالنه  90هزار مورد جدید
س��رطان بروز میکند .هم راستا با دنیا ،در ایران نیز
افزایش موارد بروز سرطان را شاهد هستیم ،اما میزان
بروز س��رطان در ای��ران همچنان کمتر از متوس��ط
جهانی است؛ به طوری که شاخص تعداد موارد جدید
س��رطان به ازای هر یکصد هزار نف��ر در ایران 134
م��ورد در مردان و  128مورد در زنان اس��ت .این در
حالی است که این ارقام در دنیا به ترتیب  205مورد
در مردان و  165مورد در زنان است.
وی مهمترین دلیل افزایش میزان بروز سرطان
را افزای��ش امید به زندگی و س��ن جمعیت کش��ور
خوان��د و گفت :میزان امید به زندگی در س��ال 58
حدود  58س��ال بود که این رقم در سال  1391به
 73.8س��ال رسیده است .هرچه س��ن افزایش یابد
میزان بروز س��رطان نیز افزای��ش مییابد .همچنین
ش��یوه زندگ��ی ناس��الم و عوامل محیط��ی در بروز
سرطان نقش موثری دارد.
مطل��ق گفت :نیمی از جمعیت کش��ور افزایش
وزن دارن��د 90 .درص��د جمعی��ت کش��ور کمتر از
پنج واحد میوه و س��بزی مص��رف میکنند .بیش از

وزیر علوم ،رئیس شورای اسالمی شدن دانشگاهها شد
جلسه شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی،
در محل دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این جلس��ه حجت االسالم و المسلمین محمدیان
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» گفت:
انش��اءاهلل با حضور جن��اب آقای دکتر فرهادی ش��اهد تحوالت
مثبت در آموزش عالی کشور باشیم.
وی افزود :ش��ورای اسالمی شدن دانش��گاهها از قدیمیترین
شوراهای اقماری ش��ورای عالی انقالب فرهنگی است و  13نفر از
اعضای ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی در آن عضویت دارند و این
ش��ورا موفق شده است که سند دانشگاه اسالمی را به عنوان یکی
از مهمترین اس��ناد باالدستی حوزه آموزش عالی کشور به تصویب
برس��اند .پس از سخنان حجتاالس�لام محمدیان ،با رأی اکثریت
اعضا دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به ریاست
شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مؤسسات آموزشی انتخاب شد.
فرهادی هم در این جلسه گفت :جلسات شورای اسالمی شدن
دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در دوره جدید به سمت اجرای همه
جانبه س��ند دانشگاه اسالمی حرکت خواهد کرد .در ادامه جلسه با
رأی مثبت اعضا ،ش��ریعتینیا سر نیز به سمت دبیر هیئت مرکزی
جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری انتخاب
جانشین رییس س�ازمان وظیفه عمومی ناجا
شرایط توجیه غیبت مش�موالن غایب را تشریح
کرد.

س��ردار ابراهی��م کریمی در گفتوگو با ایس��نا
درباره ش��رایط توجیه غیبت مش��موالن از سربازی
اظه��ار کرد :در حال حاضر که تا  22بهمن ماه تنها
اضافه خدمت تمامی مشموالن غایب بخشیده شده
و میتوانند به س��ربازی بروند البته تبعات و مجازات
ناش��ی از این غیبت همچنان س��ر جایش اس��ت به
عنوان مثال مش��مول غایب نمیتواند از یک س��ری
مزایا و تسهیالت یا معافیت ها استفاده کند.
وی افزود :ام��ا به طور کلی بعد از  22بهمن اگر
کسی بخواهد اضافه خدمتش بخشیده شود باید برای
ی خودش اقدام کرده و
ای��ن موضوع در واحد خدمت�� 
برابر قانون و دستورالعملهای ابالغی به فرماندهان با
جایگاه های مختلف با آنان برخورد میشود و اگر مثال
فردی کار مناس��بی انجام دهد یا موارد دیگر ممکن

ش��د .در ادامه جلس��ه ،گزارش تدوین «الگوی ش��بکه ارتباطات و
اقدامات نظام پژوهش و فناوری» که توسط دبیرخانه شورای اسالمی
شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی تدوین شده است ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی شورای عالی انقالب فرهنگی ،پس از
ارائه این گزارش اعضا به بیان نظرات خود پرداختند ،که اهم آن به
شرح ذیل است :اجرای این الگو در دانشگاههای معتبر کشور جهت
س��نجش و توانمندی این الگو ،در نظر گرفتن مقتضیات کشور در
اجرای الگوهای مدیریتی ،جلب مشارکت حداکثری دانشگاهیان در
اجرای این اس��ناد ،محول نمودن اجرای این اسناد به بدنه اجرایی
آموزش عالی کش��ور ضمن نظارت بر این روند ،توجه به مقتضیات
محلی و فرهنگی دانش��گاهها در روند اجرای اس��ناد باالدستی ،در
نظر گرفتن سازوکارهای منعطف در اجرای این اسناد ،تبادل دائم
و منظم تجربیات اجرایی میان بدنه اجرایی و بدنه مدیریتی اسناد،
سادهس��ازی حداکثری الگوهای مدیریتی در اجرای اسناد مصوب
شورای اسالمی شدن ،تقویت بدنه کارشناسی دستگاههای اجرایی
به منظور اجرای بهینه اس��ناد مصوب ،لزوم ایجاد اجماع در میان
همه فعاالن دانش��گاهی به منظور اجرای اسناد مصوب ذیل سند
دانش��گا ه اس�لامی و گزارشگیری منظم از روند اجرای اس��ناد و
بازنگری مدلهای اجرایی بر اساس این گزارشها.

وزیر بهداش�ت ضمن اعالم اولویته�ای تعرفهای وزارت
بهداش�ت برای سال  ۹۴گفت :در عین حال موضع ما بازنگری
در تمام تعرفهها به ویژه تعرفههای ویزیت است.

به گزارش طبنا ،س��ید حسن هاش��می گفت :معتقدم تمام
تعرفهها باید هر س��ال ب��ه صورتی منصفانه م��ورد بازنگری قرار
گیرند .برای س��ال  94عمدتا باید به مس��اله ویزیت توجه کنیم؛
البته نظر ش��ورای عالی بیم��ه نیز در این زمین��ه تعیین کننده
است.
وی در ای��ن باره افزود :موضع وزارت بهداش��ت بازنگری در
تمام تعرفههاست؛ به ویژه تعرفههای ویزیت و رشتههای داخلی،
کودکان ،روانپزشکی و سایر رشتههایی که در آنها جراحی وجود
ندارد .بیتردید این رش��تهها برای س��ال  94در اولویت بیشتری
قرار میگیرد.
هاش��می در پاسخ به س��والی درباره سقف و کف پیشنهادی
وزارت بهداشت برای رشد تعرفههای سال آتی گفت :این موضوع
در ح��ال بررس��ی و مذاکره اس��ت و هنوز ع��ددی در این زمینه
مشخص نشده است.
هاش��می افزود :در طی این مدت وزارت بهداشت با همکاری
سازمان نظام پزشکی ،س��ازمانهای بیمهگر و انجمنهای علمی

آنها رسیدگی خواهیم کرد.
جانش��ین رییس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا
اضافه ک��رد :به عنوان مثال ممکن اس��ت فردی در
تاری��خ اعزامش ب��ه دلیل یک تص��ادف رانندگی در
بازداش��ت ب��وده باش��د .بنابراین طبیعی اس��ت که
نمیتوان��د در همی��ن تاریخ به س��ربازی برود و این
موضوع نیز دس��ت خودش نبوده در همین راستا اگر
این فرد بیاید و نامهای از مقام قضایی بیاورد و دیگر
مدارک الزم را داشته باشد که اثبات کند این فرد در
تاریخ اعزامش واقعا دچار چنین مش��کلی بوده برگه
اع��زام جدید بدون غیب��ت دریافت خواهد کرد یا در
مثالی دیگر ممکن اس��ت مش��مولی  10سال غیبت
داشته باشد اما مدارکی بیاورد که نشان دهد در این

وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد

اجرای طرح تعالی در  5هزار و  700مدرسه
وزیر آم�وزش و پرورش ب�ا بیان اینکه ط�رح تعالی در ۵
هزار و  ۷۰۰مدرسه در حال اجراست ،گفت :طرح بودجه ریزی
عملیاتی نیز در نیم درصد مدارس کشور در حال انجام است

ب��ه گزارش می��زان ،علیاصغر فانی وزیر آم��وزش و پرورش
ديروز در حاش��یه نشست علمی ـ تخصصی برنامه تعالی مدیریت
مدرس��ه که در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار
ش��د در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح تعالی مدیریت مدرسه
اظهار کرد :در تابس��تان از استانهای مختلف مدرسانی دعوت و
برای آنها طرح توجیهی گذاش��تیم و پس از بازگشت به استانها،
این مدرسان به مدیران مدارسی که قرار بود این طرح در آن اجرا
شود ،آموزشهای الزم را دادند.
وی ادامه داد :در حال حاضر در  5هزار و  700مدرسه برنامه
تعالی را اج��را میکنیم و ش��اخصهایی در این خصوص تعریف
کردهایم که بر حسب آن شاخصها ،مدارس به طور مرتب ارزیابی
ش��ده و بازخورد آن به مسئوالن مدارس ،استانها و شهرستانها
داده میشود.
فانی افزود :امیدواریم نتیجه کار به ش��کلی باش��د که س��ال
آینده تعداد بیش��تری از مدارسمان را تحت پوش��ش این برنامه
قرار دهیم و این کار باعث گامی در مسیر مدرسه محوری شود.
وزیر آموزش و پرورش در خصوص عملیاتی کردن بودجه در
آموزش و پرورش یادآور ش��د :در  5هزار و  700مدرسه که طرح

تعالی انجام ش��د در  600مدرس��ه آن نیز عملیاتی کردن بودجه
نی��ز انجام میش��ود و این تعداد را از همه ان��واع مدارس انتخاب
کردهایم و متناس��ب با تعداد دانشآموز مدرس��ه و هزینه س��رانه
ه��ر دانشآم��وز ،در آن منطقه اعتباری در اختیار مدیر مدرس��ه
قرار دادهایم.
وی افزود :البته حقوق معلمان مدرس��ه را آموزش و پرورش
پرداخ��ت میکند و مابهالتفاوت به عن��وان اعتبار در اختیار مدیر
مدرسه است تا به کیفیت بخشی در مدرسه بپردازد؛ همانطور که
در قانون بودجه س��ال  93آمده اس��ت قرار بود این طرح در نیم
درصد مدارس کشور یعنی  600مدرسه اجرایی شود و یک نظام
ارزشیابی علمی ،طرح عملیاتی کردن بودجه را ارزیابی کند.
وزی��ر آموزش و پرورش تصریح ک��رد :نتیجه ارزیابی در آخر
سال تحصیلی بررسی میش��ود و امیدواریم در سال آینده تعداد
بیشتری از مدارس تحت پوشش بودجهریزی عملیاتی قرار گیرد
و هدف این طرح افزایش بهرهوری و اس��تفاده بهینه از منابع در
اختیار مدارس است.
فانی با اش��اره به مراحل مختلف طرح بودجهریزی عملیاتی،
خاطرنشان کرد :در مرحله اول این طرح که امسال انجام میشود،
هزینه س��رانه دانشآموز در هر منطقه مش��خص میشود و تعداد
دانشآموزان هر مدرس��ه را در سرانه ضرب کرده و عدد به دست
آمده اعتباری است که در اختیار مدرسه قرار میگیرد.

توصیههای  10گانه برای مقابله با سرطان
در ادام��ه دکت��ر ش��هرام رفیعیفر ،سرپرس��ت
دفتر آم��وزش و ارتقای س�لامت وزارت بهداش��ت
نیز با اش��اره به  10گام برای پیشگیری از سرطان،
گفت :برای مبارزه و پیش��گیری از سرطان ،سیگار و
قلیان نکش��ید ،روزانه حداق��ل  30دقیقه پیادهروی
تند داش��ته باش��ید ،روزانه پنج واحد میوه و سبزی
بخوری��د ،مصرف قند و نم��ک را کاهش دهید ،وزن
خ��ود را مدیریت کنی��د ،با کرمهای ض��د آفتاب از
پوس��ت خود محافظت کنی��د ،از الکل و مواد مخدر
دوری کنید ،آالیندههای س��رطانزا را بشناسید ،با
خود و محیط زیستتان مهربان باشید.
وی همچنین از تهی��ه طوماری جهت حمایت از
پویش ملی مبارزه با سرطان خبر داد و گفت :از روسای
سه قوه خواسته شده است که بر اجرای قوانین مربوط
به سالمت آب ،خاک و غذا و همچنین کنترل آالیندهها
نظارت داشته باشند .این طومار پس از امضای مردم به
رئیس جمهور ارائه میش��ود .در این طومار به ویژه بر
روی قانون کنترل دخانیات و همچنین قوانین کنترل
آلودگی هوا ،سالمت آب آشامیدنی و دیگر آالیندههای
سرطانزا تاکید شده است.

وزیر بهداشت اولویتهای تعرفهای  94را اعالم کرد

 22بهمن آخرین مهلت برای مشموالن غایب
است بخشی یا تمام اضافه خدمتش بخشیده شود.
کریمی درباره اینکه توجیه غیبت س��ربازی به
چه شکل است و مش��موالن چطور میتوانند از آن
استفاده کنند به ایسنا گفت :اما در خصوص توجیه
غیبت باید بگویم ما یک سری محدودیتهای قانونی
داریم که بر اس��اس غیبت اتفاق میافتد و فردی که
وارد غیبت شده نمیتواند از یک سری از تسهیالت
و معافیتها بهرهمند شود مثال فردی که وارد غیبت
ش��ده نمی تواند دیگر معافی��ت کفالت دریافت کند
و  . ...ح��اال در این بین ممکن اس��ت ف��ردی برای
غیبت خود توجیه قابل قبولی داش��ته باش��د که در
آن صورت میتوان��د تقاضای خودش را با مدارک و
مستندات به دفاتر پلیس  10+ارائه دهد و ما نیز به

 35درص��د جمعیت کش��ور فعالیت بدن��ی ناکافی
دارند .این در حالی است که تمام این موارد میتواند
در بروز سرطان نقش داشته باشد.
وی با اش��اره به تاکید سازمان بهداشتی درباره
مصرف س��یگار ،الکل ،فعالیت بدنی و تغذیه در بروز
و پیشگیری از سرطان گفت :بیتوجهی به این موارد
چهار بیماری غیرواگیر مهم و از جمله سرطان را به
دنبال دارند.
رییس اداره سرطان وزارت بهداشت گفت :بیش
از  10درصد جامعه کش��ور سیگاری هستند .درصد
قاب��ل توجهی نیز قلیان میکش��ند .ای��ن در حالی
اس��ت که یکی از مهمترین راهبرده��ا برای کنترل
س��رطان کاهش مصرف س��یگار و دخانیات اس��ت.
س��یگار عامل یک چهارم مرگ و میرهای ناش��ی از
سرطان است.
وی در ای��ن باره افزود :کنترل عفونتها راهبرد
دوم پیش��گیری از سرطان اس��ت .با افزایش ارتقای
س��طح بهداش��ت عمومی به خصوص بهداشت آب
آش��امیدنی و چگونگی آماده سازی غذاها میتوانیم
در کنترل عفونتها موثر واقع شویم .هپاتیت  Bکه
عامل س��رطان کبد اس��ت از دیگر مواردی است که
باید مورد توجه قرار داشته باشد.

وی راهب��رد س��وم را واکس��ن  HPVب��رای
پیشگیری از بروز سرطان دهانه رحم دانست و گفت:
این واکسن در دس��ترس است ،اما از آنجا که میزان
بروز این بیماری کم است و در مقابل هزینه واکسن
زیاد است فعال در دستور کار نیست .البته برنامههایی
برای تولید این واکسن در کشور وجود دارد.
وی با بی��ان اینکه ب��رای تش��خیص زودهنگام
سه س��رطان برنامه ویژه طراحی ش��ده است ،گفت:
برای سرطانهای پس��تان ،روده بزرگ و دهانه رحم
برنامههایی جهت تش��خیص زودهنگام طراحی شده
است .ارتقای آموزش عمومی در سطح جامعه از جمله
این راهبردهاست .تا چند ماه آینده برنامه غربالگری و
تشخیص زود هنگام این سه سرطان ابتدا از شهرهای
زی��ر  50هزار نفر آغاز میش��ود و به تدریج به س��ایر
شهرها گسترش مییابد.

تخصصی مش��غول بازنگری کتاب تعرفهها بودند که خوشبختانه
این امر انجام شد و چهارشنبه شب گذشته در شورای عالی بیمه
به تصویب رسید .این تغییرات تقدیم هیات وزیران خواهد شد.
وزی��ر بهداش��ت گف��ت :تغیی��رات اعم��ال ش��ده در کتاب
تعرفهها مفصل اس��ت و تعداد زیادی خدمت جدید اضافه ش��ده
اس��ت .مجموعا بی��ش از هزار تغییر در اق�لام مختلف این کتاب
ایجاد شد
ب��ه گفت��ه هاش��می ای��ن تغیی��رات در جهت تامی��ن نظر
بیمارس��تانها و همچنین گروههای مختلف پزش��کی انجام شده
اس��ت .در برخی موارد که رقم تعرفه زیاد بود کاهش اعمال شده
و در برخی جاها که تعرفه پایین بود اصالحاتی انجام شده است.
به نظر میرس��د مجموعه این اصالح��ات به توزیع بهتر نیروهای
تخصصی در سراسر کشور کمک خواهد کرد.
وی افزود :این موضوع همچنین به بحث عدالت در س�لامت
و دسترسی مردم به پزشک ،متخصص ،پرستار و مراکز درمانی را
افزایش خواهد داد .در مجموع به س��متی پیش میرویم که برای
بخش خصوصی س��رمایهگذاری در حوزه س�لامت نیز ارزشمند
باش��د تا به این ترتیب بتوانیم بخش��ی از کاس��تیها را با حضور
بخش خصوصی برطرف کنیم.

 10س��ال پدر معلولی داش��ته و به ج��ز او هیچکس
نمیتوانس��ته از او نگهداری کند و این شخص پیگیر
درم��ان او بوده بنابراین در صورت��ی که این مدارک
بررس��ی و ثابت ش��ود که غیبتش موج��ه بوده و به
جز این فرد هیچکس��ی برای نگهداری از وی وجود
نداش��ته غیبتش در این مدت نیز بخش��یده شده او
میتواند از تسهیالت پس از غیبت نیز استفاده کند.
کریمی با بیان اینکه پس از درخواس��ت توجیه
غیب��ت دو حالت ب��رای فرد وج��ود دارد اظهارکرد:
ی��ا غیبت این ف��رد توجیه ش��ده و اضافه خدمتش
بخشیده می شود و میتواند معافیت بگیرد یا حالت
دوم این اس��ت ک��ه فرد مدارکش م��ورد قبول واقع
نمیشود و باید به سربازی برود.
جانشین رییس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا با
تاکی��د بر اینکه تمامی مدارک و مس��تندات با دقت
بررسی میش��ود اظهار کرد :برخی گمان نکنند که
میتوانند اعزام خود به سربازی را به تعویق انداخته

و بعد درخواس��ت توجیه غیبت داش��ته باشند قطعا
چنی��ن م��واردی مورد قب��ول واقع نخواهد ش��د و
مشموالن باید ضمن اعزام به سربازی اضافه خدمت
را س��پری کرده و امکان بهرهمندی از تس��هیالت را
نخواهند داشت بنابراین این شرایط برای عده قلیلی
اس��ت که برای توجیه غیبت خ��ود دارای مدارک و
مس��تندات درست هس��تند البته در این شرایط نیز
توجیه غیبت پس از بررسی اعمال میشود.
کریمی با اش��اره به بخشش درنظر گرفته شده
برای مش��موالن غایب تا  22بهم��ن ماه گفت  :این
بخشش اضافه خدمت صرفا مربوط به اضافه خدمت
سنواتی و دفترچهای است و تبعات غیبت همچنان
باقی است ،لذا این دسته از سربازان بواسطه بخشش
اضافه خدمتش��ان ،مجاز به به��ره مندی از معافیت
هایی که یکی از ش��رایط آن  ،نداش��تن غیبت است
از قبی��ل معافیت تحصیلی ،کفالت  ،اس��تخدام و....
نیستند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

مجازات عامالن مواد مخدر باید تشدید یابد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با
اش�اره به اینكه قانونگذاران در رابطه با مجازات عامالن مواد
مخدر در كشور كم كاری كردهاند ،تاكید كرد :مجازات عامالن
مواد مخدر باید تشدید یابد.

ابوذر ندیمی با اش��اره ب��ه اینکه در بحث م��واد مخدر باید
به چند موضوع اساس��ی توجه داش��ت ،افزود :نخس��ت اینكه آیا
اف��راد معتاد ،بیمار یا مجرم به ش��مار میرون��د؟ اگر بیمارند باید
نس��بت به آنها رافت داشت؟ یا در ش��دت برخورد با آنها متفاوت
عمل كرد؟ در كل برخ��ورد با معلول و علت تعریفهای متفاوتی
دارد .این موضوع باید ابتدا برای مردم ش��فاف شود تا بهتر بتوان
در راس��تای مبارزه با مواد مخدر و پیش��گیری از اعتیاد گامهای
موثر برداشت.
نماینده مردم الهیجان با تاكید بر انس��داد هرچه بیش��تر و
بهتر مرزهای ورودی مواد مخدر به كشور تصریح كرد :مجازاتها
ب��رای عامالن اصلی توزیع ،ترانزیت و فروش مواد مخدر به اندازه
كافی نیست و الزم است مجازاتها در حوزه مواد مخدر همچون
مجازاتهای قاچاق كاال و ارز در كشور توسعه یابد.
وی ب��ا بیان اینكه قانونگ��ذاران در رابطه با مجازات عامالن
مواد مخدر در كش��ور كم كاری كردهاند ،افزود :باید به موضوعات
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در رابطه با موضوع اعتیاد
در كش��ور بیش��تر پرداخت .موضوع مواد مخدر با مفاسد دیگری

همچون انواع بزهكاری و آس��یبهای اجتماعی همراه است و در
صورتی كه به درس��تی به آن پرداخته نشود و راهكارهای مناسب
را برای پیشگیری از آن را به كار نبریم ،با مشكالت زیادی مواجه
خواهیم شد كه رفع آنها زمان و هزینه زیادی را در پی دارد.
ندیمی عنوان داش��ت :تاكنون برخورد ب��ا خاطیان در حوزه
مواد مخدر و اقدامات انجام گرفته در انس��داد مرزها مكفی نبوده
و الزم است قوانین در این رابطه بازنگری شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره
به اینكه محدود كردن مبارزه با مواد مخدر و پیش��گیری از اعتیاد
توسط یك یا دو ارگان در كشور نتیجه بخش نیست ،گفت :اجتماعی
ش��دن مبارزه با مواد مخدر و اس��تمداد از همه مردم و سازمانهای
دولتی و غیر دولتی جهت پیش��گیری از اعتیاد یكی از راهكارهای
مناسب در این رابطه است؛ البته باید در راستای این مبحث آگاهی و
دانش مردم را به ویژه در رابطه با انواع مخدرهای صنعتی كه برخی
جوانان و نوجانان را درگیر خود ساخته است ،ارتقاء داد.
بن��ا بر گزارش س��تاد مبارزه با م��واد مخ��در نماینده مردم
الهیجان ادام��ه داد :مخدرهای صنعتی امروز با رنگ و لعابهای
ج��ذاب و با الق��اب فریبنده در كمین افراد جامع��ه قرار گرفته و
ممكن است بس��یاری از جوانان به بهانههای مختلف به پیشنهاد
دیگران معتاد شوند و آن هم اعتیادی كه بسیار خانمان سوزتر از
اعتیاد به مواد مخدر سنتی است.

