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برنامههای وزارت بهداشت برای کاهش آسیب و درمان اعتیاد اعالم شد

غربالگری اعتیاد در نظام مراقبتهای اولیه

اخیرا برنامه ششم توسعه از طرف رئیس جمهور ابالغ شد
و در این سند بند مهمی در حوزه آسیبهای اجتماعی وجود
دارد که پای ســازمانهای زیادی را برای محقق شدن آن به
میان میکشد.
به گزارش ایســنا ،در بند «ت» ماده  ۱۰۶برنامه ششــم
توسعه ،برنامهریزی در زمینه مبارزه همهجانبه با مواد مخدر
و روانگردانهــا و مدیریت مصــرف آنها با هدف کاهش ۲۵
درصدی اعتیاد توســط دستگاههای مربوطه درطول اجرای
قانــون برنامه هدفگذاری شــده است.دســتگاههایی مانند
بهزیستی و ســتاد مبارزه با مواد مخدر حرکتهایی در این
زمینه آغاز کردهاند؛ ســازمان بهزیستی نیز پیشنهاد استقرار
دادگاههــای درمانمدار را مطرح کرد و ســتاد مبارزه با مواد
مخدر هم بر اجتماعی کردن مبارزات و مدیریت مصرف مواد
مخدر تاکید کردهاست.
با توجه به اینکه پیشگیری و درمان اعتیاد در شرح وظایف
وزارت بهداشت قرار دارد ،این وزارتخانه نیز به عنوان یکی از
دستگاههای مسوول در حوزه اعتیاد ،تقویت این دو بخش را
در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار داده است.
دکتر احمــد حاجبی -مدیــرکل دفتر ســالمت روانی،
اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت -در گفتوگو با ایسنا درباره
برنامه این وزارتخانه بــرای اجرای بندهای مربوط به کاهش
اعتیاد در برنامه ششم توسعه ،گفت :یکی از حوزههای فعالیت
وزارت بهداشــت در زمینه سوء مصرف مواد ،پیشگیری اولیه
است؛ تا روزی که میزان ورودی جمعیت به حوزه آسیبهای
اجتماعی کاهش پیدا نکند ،با هجوم غیرقابل کنترل افرادی
روبرو هستیم که باید خدمات درمانی و کاهش آسیب دریافت
کنند ،به همین دلیل باید از نظر مداخالت اثر بخش و نیروی
انسانی در این حوزه سرمایهگذاری کنیم.

وی ادامه داد :در حال حاضر بیشــتر شــیوههایی که در
زمینه پیشگیری استفاده میشوند نمیتوانند جمعیت زیادی
را پوشــش دهند.این سطح پوشــش تدریجی باعث میشود
زمانی که افرادی در مرحله درمان هســتند ،گروهی دیگر به
این آســیبها دچار شــوند.یکی از اقداماتی که باید در طول
اجرای برنامه ششــم توســعه انجام دهیم ،افزایش ســرعت
پوشش جمعیتهای هدف در زمینه پیشگیری است.
حاجبی ،استفاده از رسانهها به ویژه صدا و سیما را بخشی
از برنامه وزارت بهداشــت در زمینه پیشــگیری اعالم کرد و
گفت :وزارت بهداشــت اعتقاد دارد یکی از دستگاههای موثر

در زمینه پیشــگیری صدا و ســیما است؛ چون دسترسی به
آن وسیع اســت و میتوان آگاهیهای الزم را مدیریت شده،
منتشر کرد.در عین حال باید مراقب باشیم کیفیت اثر بخشی
کاهش نیابد.اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم میتوانیم ادعا
کنیم ورودی آسیبهای اجتماعی را کاهش دادهایم و همزمان
کسانی که به این آسیبها مبتال شدهاند را درمان میکنیم.
مدیرکل دفتر ســالمت روانی ،اجتماعــی و اعتیاد وزارت
بهداشت با تاکید بر اینکه برای پیشگیری از اعتیاد باید همه
دستگاههایی که در بحث اجتماعی و اقتصادی کار میکنند،
وارد صحنه شوند ،تصریح کرد :اگر فقط در بحث پیشگیری

از اعتیاد فعالیت کنیم و ســایر دستگاهها کمک نکنند ،قطعا
موفق نخواهیم بود.دســتگاهها به اهداف خود در مورد اعتیاد
نرسیدهاند؛ اگر این اهداف محقق میشد میزان ورودی اعتیاد
میتوانست کمتر از رقم فعلی باشد.البته کنترل نسبی صورت
گرفته ولی به دلیل حجم باالی این ورودی ،نیاز داریم کنترل
بیشتری صورت گیرد.
حاجبی به فعالیتهای وزارت بهداشت برای ادغام خدمات
تــرک اعتیاد در نظــام مراقبتهای اولیه نیز اشــاره کرد و
افزود :با این ادغام عالوه بر اضافه کردن خدمات غربالگری و
مداخالت اولیه مصرف مواد ،کارشناس سالمت روان نیز وارد
نظام مراقبتهای اولیه شدهاســت.همچنین با توجه به اینکه
اعتیاد در حاشیه شهرها قابل توجه است ،توزیع این خدمات
از حاشــیه شهر آغاز شد و بر  ۱۱میلیون حاشیه نشین برای
پیشگیری از ابتال به آسیبهای اجتماعی هدفگذاری شد.
وی رویکــرد دوم ایــن وزارتخانــه در زمینــه اعتیاد و
همچنین برنامه کاهش آســیبهای اجتماعی در سند ششم
توســعه را درمان اعالم کرد و افــزود :درمان حوزه تخصصی
وزارت بهداشــت است؛ درمانهای پرهیز مدار و نگهدارنده از
جمله این رویکردها اســت.در این حوزه پزشــکان عمومی و
روانشناسان در وزارت بهداشت آموزش میبینند و میتوانند
فعالیت کنند.مراحل اولیه درمان نیز در بســته مراقبتهای
اولیه نظام بهداشتی گنجانده شده است.
مدیرکل دفتر ســالمت روانی ،اجتماعــی و اعتیاد وزارت
بهداشت ادامه داد :حوزه کاهش آسیب رویکرد جدی وزارت
بهداشت است؛ در شرایطی که قادر نیستیم مصرف مواد را به
صورت کلی قطع کنیم و رویکرد پرهیز مدار همیشــه موفق
نیســت ،باید از شیوههای جایگزین اســتفاده کرد تا مصرف
مدیریت و عوارض آن کاهش یابد.

رئیس سازمان وظیفه عمومینیروی انتظامیخبر داد

راه اندازی سامانه اینترنتی اعزام به خدمت مشموالن

رئیــس ســازمان وظیفــه عمومینیــروی
انتظامیدر حاشــیه بازدیــد از معاونت وظیفه
عمومیفرماندهی انتظامیاســتان از راه اندازی
ســامانه اینترنتی اعزام به خدمت مشموالن در
آینده نزدیک خبر داد.به گزارش ایســنا ،سردار
بهرام نوروزی در حاشیه بازدید از معاونت وظیفه
عمومیفرماندهی انتظامیاستان اصفهان گفت:
یکی از برنامههای سازمان که در دستور کار همه

استانها قرار گرفته ترغیب و تشویق مشموالن
غایب برای اعزام به خدمت نظام وظیفه است.وی
بــا بیان اینکه ســازوکارهایی در دســت اقدام
اســت که دیگر مشــمول غایبی نداشته باشیم
اظهار کرد :مشــموالن باید از سوی مسئوالن،
خانوادهها ،معاونتهای وظیفه عمومیو رسانهها
بــه خصوص صدا و ســیما نســبت به خدمت
مقدس ســربازی ترغیب و تشویق شوند.سردار

نوروزی گفت :مشموالن باید بدانند که خدمت
آنها در نظام وظیفه چــه اجری در نزد خداوند
دارد چرا که در سایه امنیتی که آنها برای جامعه
ایجاد میکنند مردم میتوانند تحصیل و اشتغال
انجام دهند و مشاغل مختلف در امنیت کامل به
مردم خدمت رسانی کنند و مشموالن قطعاً در
ثواب این خدمات شریک هستند.وی با طرح این
سوال که وقتی بسیاری از جوانان بدون حقوق و
مزایا برای اعزام به دفاع از حرم مشتاق هستند؛
چرا مشموالن ما برای دفاع از حریم نظام مقدس
جمهوری اسالمیباید غیبت کنند؟ افزود :قطعاً
اگر جوانان از محاسن ارزشمند خدمت مقدس
سربازی مطلع شوند خود برای اعزام به خدمت
مشتاق خواهند شد.این مقام مسئول با اشاره به
اینکه ماهانه  ۱۰۰هزار درخواست با موضوعات
پزشــکی ،کفالت ،اعزام به خدمت و  ...از طریق
دفاتر خدمات الکتریکی ثبت و در حوزه وظیفه
عمومیبررســی میشــوند افزود :بســیاری از
مشموالن درخواست میکنند که زودتر از موعد
تعیین شــده به خدمت اعزام شوند که البته به
دلیل ظرفیت کــم پادگانها این امکان برای ما
وجود ندارد.

وی در خصــوص به کارگیری مشــموالن
تحصیل کرده براســاس تخصص ،گفت :ساز و
کارهای الزم در این زمینه پیش بینی شــده تا
مشــموالن تحصیل کرده و توانمند متناسب با
معلومات ،توانمندیهــا و تجربیات علمیخود
بتواننــد در یگانهــای نظامــیو انتظامیبــه
کارگیری شوند چرا که این کار عالوه بر افزایش
کیفیت کار خدمت رسانی به مردم باعث انگیزه
بیشتر مشموالن خواهد شد.
رئیــس ســازمان وظیفــه عمومینیــروی
انتظامــیدر خصوص ســرعت بخشــیدن به
خدمت رســانی به مردم نیز گفت :در گذشــته
روزانــه قریب به  ۵۰۰۰نفر فقــط در تهران به
ســازمان وظیفه عمومیناجا مراجعه میکردند
که با طراحی ســامانههای الکترونیکی از حضور
بی مورد مردم به این ســازمان جلوگیری شده
است.این مقام انتظامیخاطر نشان کرد :در صدد
آن هستیم که مشموالن بتوانند از منزل خود به
وسیله اینترنت با سازمان وظیفه عمومیارتباط
پیدا کنند و تمام مراحل تا زمان اعزام به پادگان
از طریق اینترنت صــورت بگیرد و تا جایی که
میتوانیم رفــت و آمدها به ســازمان را حذف

کنیم که در این خصوص بخشی از این کار انجام
گرفته که امیدواریم در آینده ای نزدیک به این
هدف بزرگ دست پیدا کنیم.سردار نوروزی در
پاسخ به ســوالی در خصوص سفر مشموالن به
عتبات عالیات در ایام عرفه و همچنین شرکت
در همایش پیاده روی اربعین حســینی گفت:
براســاس قانون این مشموالن میبایست مبلغ
ســه میلیون تومان ودیعه بگذارند که البته در
این زمینه خدماتی که در ســال گذشته انجام
شده امسال با ســرعت و جدیت بیشتری ارائه
میشود.
بر اســاس گــزارش پایگاه خبــری نیروی
انتظامی ،رئیس ســازمان وظیفــه عمومیناجا
در خصــوص ارزیابی خــود از عملکرد معاونت
وظیفه عمومیفرماندهی انتظامیاســتان گفت:
براســاس ارزیابیهای صــورت گرفته معاونت
وظیفه عمومیفرماندهی انتظامیاستان اصفهان
از نظر مکانی ،ارائه خدمات به مراجعان ،از نظر
خوشایند سازی محیطی و به نوعی تکریم ارباب
رجوع وضعیت بسیار مطلوبی دارد و تالشهای
خوبی برای رضایتمندی بیشتر مراجعان صورت
گرفته است.

تهران رکورددار آنفارکتوس قلبی
رئیس نوزدهمین کنگره بینالمللی تازههای
قلب و عــروق تهران را رکــورددار مرگ بر اثر
آنفارکتوس قلبی در کشــور معرفی کرد.دکتر
مسعود قاسمیصبح شــنبه در نشست خبری
نوزدهمین کنگــره بینالمللــی تازههای قلب
وعروق که قرار است از  ۲۱تا  ۲۴شهریور  9۶در
سالن همایشهای برج میالد تهران برگزار شود،
گفت :امســال در حدود  ۶۰شرکت تجهیزات
پزشــکی و دارویی از برندهای معتبر جهان در
کنگره حضور دارند.وی با اعالم اینکه پرستاری
قلب در کشور ما از سطح بسیار خوبی برخوردار
است ،افزود :امسال سخنرانیهای علمیهنری
با موضوع بیماریهای قلبــی را با حضور افراد
برجســته دنیا خواهیم داشت.قاسمیدر ادامه
به وضعیت بیماریهای قلبی عروقی در کشور
اشــاره کرد و گفت :متاسفانه شاهد شیوع ۵٧
درصــدی بیماریهای قلبی در مــردان باالی
 ۶۰ســال هســتیم.رئیس نوزدهمیــن کنگره
بینالمللی تازههای قلب و عروق با اعالم اینکه
در آبان  9۵که به عنــوان ماه پرتنش آلودگی
هوا یاد میشود ،آمار مرگ و میر  ۴هزار و ٧۶۶
نفر بوده اســت ،افزود :از ایــن تعداد  ۴۴۱نفر
بر اثر ایســت قلبی فوت شــده اند.وی با اشاره
به اینکه میزان مرگ و میر ســاالنه در کشــور
 3٧۵هزار نفر گزارش میشود ،گفت 3۵ :هزار
مورد از این مرگ و میرها مربوط به سکتههای
قلبی و مغزی اســت که ایــن در نوع خود آمار
تکان دهنده ای تلقی میشود.رئیس نوزدهمین
کنگره بیــن المللی تازههای قلــب و عروق از

فشــار خون به عنوان عامل اصلی سکته مغزی
و بزرگتریــن عامل خطرســاز در بروز حوادث
قلبــی نام برد و گفت ۴۰ :درصد مرگ و میرها
در کشور به دلیل مشــکالت قلبی است و ۲۰
درصد افراد با سکته قلبی جان خود را از دست
میدهند.وی با اعــالم اینکه روزانه  3۰۰مرگ
با آنفارکتوس قلبی در کشــور گزارش میشود،
اظهار داشــت :تهران در ایــن زمینه رکورددار
است.قاسمیبه خواب نامتناســب و ناکافی به
عنــوان یکی از علــل بــروز بیماریهای قلبی
عروقی اشــاره کرد و گفت :طبق استانداردها ٧
ســاعت خواب ممتد در شبانه روز برای هر فرد
الزم اســت.وی همچنین از استرسهای مزمن
به عنوان عامل خطرســاز در بیماریهای قلبی
عروقی نام برد و گفت :متاســفانه تغییر سبک
زندگی و گرایش بــه مصرف دخانیات از جمله
عوامل بروز بیماریهای قلبی در کشور است.
همچنیــن دکتــر مســعود اســالمیدبیر
علمینوزدهمین کنگره بیــن المللی تازههای
قلب و عروق در ادامه نشســت از فشــار خون
باال و کنترل نشــده به عنوان یکــی از عوامل
خطرســاز بیماریهای قلبی نام برد.وی گفت:
هدف اساسی این کنگره ارائه جدیدترین مسائل
علمیدر زمینه بیماریهای قلبی و عروقی است
که بتــوان آنها را در اختیار پزشــکان قرار داد
تا اطالعات آنها هم همچون پزشــکان دنیا در
این زمینه به روز شود.اســالمیدر ادامه به ارائه
روشهای تشــخیص نوین در زمینه بیماریها
قلبی در کنگره امســال اشاره کرد و گفت :این

روشهای تشخیصی شامل اکوکاردیوگرافیهای
ســه و چهار بعدی ،سی تی اسکن و استفاده از
 MRIدر تشخیص بیماریهای قلبی است.وی
همچنیــن بــه ارائــه داروهای پیشــگیری از
ســکتههای مغزی در بیماران قلبی در کنگره
امســال اشــاره کرد و گفت :تعویــض دریچه
میترال از طریق پوســت که چند ماه است در
دنیا شــروع شده در کنگره امسال مورد بحث و
بررسی قرار میگیرد.اسالمیبا اعالم اینکه قرار
است قبل از آغاز کنگره دو تا سه عمل تعویض
دریچــه میترال از طریق پوســت و بدون عمل
باز در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران انجام
شــود ،افزود :این روش تعویض دریچه میترال
توســط یک پزشک ایرانی که مقیم آمریکاست
انجام خواهد شد.
دبیــر علمیکنگــره در ادامه بــه وضعیت
بیماریهای قلبی در کشور اشاره کرد و گفت:
سکتههای مغزی به دنبال نامنظمیهای قلبی
از جمله بیماریهای شایع در کشور است.وی با
اعالم اینکه اکثر موارد سکتههای مغزی ناشی از
فشار خون کنترل نشده و یا نامنظمیهای قلبی
است افزود :در کشور  ۶۰درصد افراد باالی ۶۰
ســال دچار فشــار خون باال هستند.اسالمیبا
اعالم اینکه اولین تظاهر ســکته مغزی فشــار
خون باالست تاکید کرد :نیمیاز افراد مبتال به
فشــار خون باال در کشور از بیماری خود اطالع
ندارند و نیمیدیگر از افرادی که مطلع هستند
درمان موثــر نمیگیرند .در ادامه مژده مزیدی
دبیر اجرایــی نوزدهمین کنگــره بین المللی

تازههای قلــب و عروق گفت :با توجه به برنامه
ریزیها ی دقیق و منســجم و سیاســتهای
هیئت مدیره انجمن آترواســکلروز ایران مبنی
بــر برگزاری کنگره و همایشهــا در ابعاد بین
المللی و مبنی بر اســتاندارهای جهانی ،تالش
انجمن آترو اسکلروز ایران بر این بوده همچون
ســالهای قبل  ،نوزدهمین کنگره بین المللی
تازههــای قلب وعــروق را از نقطه نظر اجرایی
و اســتاندارهای بین المللــی و باالبردن انگیزه
حضور فعاالن حوزه ی پزشــکی کشــور در به
اشتراک گذاشــتن آخرین تحقیقات  ،ایدهها و
روشــهای نوآورانه خود درسطحی فراتر برگزار
کند.وی در خصوص ســخنرانان شرکت کننده
در این همایش گفت :از  ۲۵۰نفر از سخنرانان
علمی ،هیئت رئیســه و گرداننده پانل و بیش
از  ۲۰ســخنران خارجی از انگلیــس ،ایتالیا،
فرانسه ،آلمان ،ژاپن ،آمریکای شمالی و ایرلند و
همچنین بیش از  ۴۰۰۰شرکت کننده جامعه
پزشکی قلب و عروق کشور ،متخصصین قلب و
عروق  ،فوق تخصص قلب ،فلوشیپ اینترونشال

 ،بیهوشــی قلب ،جراحــان قلب ،فوق تخصص
اکوکاردیوگرافی ،متخصصین الکتروفیوزیولوژی،
رزیدنتهــا و فلوشــیپهای قلــب و عروق و
پرستاران ویژه قلب در نوزدهمین کنگره حضور
خواهند داشت  .دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره
بینالمللی تازههــای قلب و عروق تصریح کرد:
یکی از شــاخصهای نوزدهمین کنگره وجود
سیستمهای نوین مدیریتی و وجود فناوریهای
پیشــرفته از قبیل میزهای لمسی هوشمند (
 ) Interactive Tableخواهد بود که مجهز
به یک کامپیوتر پیشــرفته داخلــی با قابلیت
دریافت چند تاچ همزمان میباشد که پزشکان
و متخصصیــن گرانقدر حاضــر در کنگره قادر
خواهند بود از طریق قابلیتهای منحصر به فرد
این صفحه نمایش از کلیه اطالعات کنگره ،اعم
از مشاهده کلیه پانلهای علمی ،نمایش تصاویر
و عناوین ســخنرانان خارجــی ،نمایش فضای
نمایشــگاهی ،امکان انتخــاب غرفهها ،نمایش
اطالعات غرفه و ســایر امکانــات این فناوری
بهرهمند شوند.

از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران صورت میگیرد

اعطای کرسی پژوهشی «مریم میرزاخانی» به ریاضیدانان

از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کرسی
پژوهشــی «مریم میرزاخانی» اعطا میشود.دکتر نصرتاهلل
ضرغام ،رئیــس صندوق حمایت از پژوهشــگران و فناوران
در نشســت خبری دیروز با اشاره به اعطای کرسی پژوهشی
مریم میرزاخانی گفت :این کرسی پژوهشی به محققانی که
در زمینــه ریاضیات ،علوم پایــه و فیزیک فعالیت میکنند،
اعطا میشود.
وی با بیان اینکه به صاحبان این کرسی مبلغ  ۵۰میلیون
تومان اعطا میشــود ،خاطر نشان کرد :صاحبان این کرسی
میتوانند دو پژوهشگر پسا دکتری پذیرش کنند.
ضرغام با اشاره به شرایط اعطای این کرسی ،توضیح داد:
محققــان فعال در حوزه ریاضیات بایــد خالصهای از رزومه
تحقیقاتی خود را به صندوق ارســال کنند تا ما با بررســی

پروندههــای آنها اقدام بــه اعطای این کرســی به بهترین
فــرد کنیم.وی تاکید کــرد :ارزیابیهای مــا در این زمینه
کمینیســت و بر اساس کیفیت بهترین پروژه فرد مورد نظر
انتخاب میشود.رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران تاکید
کرد :اعطای این کرسی به مدت  ۱۰سال خواهد بود.رییس
صندوق حمایت از پژوهشــگران با اشــاره به همکاریهای
بینالمللــی این صندوق گفت :تاکنــون  3قرارداد همکاری
بــا چین منعقــد کردهایم کــه  ۲مورد آن بــه مرحله اجرا
درآمده اســت.وی زمینه همکاری با چیــن را در حوزههای
انجام پروژههای مشترک ،مبادله استاد و دانشجو و پذیرش
دانشــجویان پسا دکتری ذکر کرد و ادامه داد :عالوه بر آن با
بنیاد علوم روسیه اجرای  ۱8پروژه تحقیقاتی مشترک را در
دستور کار داریم.

ضرغام از برگزاری جشنواره «اندیشمندان و دانشمندان
جوان» خبر داد و اظهار کرد :این جشــنواره  8آذرماه امسال
در حوزههای علوم پایه و زیستی برگزار خواهد شد.وی ادامه
داد :این جشنواره در  ۵بخش زمینشناسی ،فیزیک ،ریاضی،
علوم کامپیوتر و شــیمیبرگزار خواهد شــد و دانشگاهها و
مراکز علمیو تحقیقاتــی میتوانند ایدهها و طرحهای خود
را به این جشنواره ارسال کنند.
رییــس صندوق حمایت از پژوهشــگران ادامه داد :به 3
طرح برتر جوایزی اهدا خواهد شد ،ضمن آنکه به یک طرح
برتر نیز گرنت پژوهشــی اعطا میشــود.ضرغام از راهیابی
این جشــنواره به فرابورس خبــر داد و گفت :این امر زمینه
تجاریســازی طرحهای ارســال شــده به این جشنواره را
فراهم خواهد کرد.وی با اشــاره به اقدامات صندوق حمایت
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فعالیت شبکههای کاریابی برای جذب معلم
در مدارس غیردولتی «ممنوع» است

ایسنا :رئیس ســازمان مدارس غیردولتی و مشــارکتهای مردمیوزارت
آموزش و پرورش بر ممنوعیت فعالیت شبکههای کاریابی برای فارغالتحصیالن
دانشــگاهی و دعوت از معلمان برای فعالیت در مدارس غیردولتی تاکید کرد و
گفت :جذب معلم و فعالیت در مدارس غیردولتی نیازمند طی کردن فرآیندهای
قانونی و اداری است.مرضیه گرد با اشاره به اینکه اخیرا در فضای مجازی مشاهده
شده است شبکههایی با عنوان کاریابی برای فارغالتحصیالن دانشگاهی و دعوت
از معلمان برای فعالیت در مدارس غیردولتی ایجاد شده است و مشخصات این
افراد نیز از طریق این فضاها دریافت میشــود اظهار کرد :این در حالی اســت
کــه جذب معلم و فعالیت در مدارس غیردولتی نیازمند طی کردن فرآیندهای
قانونی و اداری است بنابراین وجود چنین واسطه هایی غیرضروری است چرا که
ممکن است گروهی از این اطالعات سوء استفاده کنند؛ مثال به ازای اخذ وجه،
مشکالتی را ایجاد کنند.

ورود  20هزار دانشجو معلم به دانشگاه فرهنگیان

ایسنا :سرپرست دانشــگاه فرهنگیان به راهکارهــای تامین نیروی انسانی
در آموزش و پرورش اشــاره کرد و گفت :امســال  ۱۰هزار نفر از طریق کنکور
سراسری و  ۱۰هزار نفر از طریق آزمون استخدامیپذیرفته شده و وارد دانشگاه
فرهنگیان خواهند شد.محمود مهرمحمدی درباره تمهیدات آموزش و پرورش و
دانشگاه فرهنگیان برای جبران کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش اظهار
کرد :به عنوان یک دانشگاه ماموریتگرا مکلف به پاسخگویی به نیازهای آموزش
و پرورش از منظر نیروی انسانی هستیم و هیچگاه نباید فلسفه تاسیس دانشگاه
را از نظر دور کنیم.

شناسایی ٩٩٣نقطه نا ایمن در بازار تهران

ایسنا:شــهردار منطقه  ۱۲تهران از شناســایی  993نقطه نا ایمن در بازار
تهران خبر داد.عابد ملکی با اشــاره به اینکه کمیته تخصصی ایمنی برای بازار
تهران تشکیل شده است ،گفت :در این کمیته تخصصی معاون دادستان تهران،
شهردار و قائم مقام منطقه  ،۱۲نمایندگان سازمانهای آتش نشانی و مدیریت
بحران ،اوقاف ،میراث فرهنگی ،اتاق اصناف و مدیران شــرکتهای خدمت رسان
شامل آب و برق و ...حضور دارند.شهردار منطقه  ۱۲با بیان اینکه طی جلسات
مختلف  993نقطه ناایمن در بازار تهران شناســایی شد ،گفت :در بازار تهران
تعداد  ۴۰پالک ،سرا و داالن در اولویت شماره یک خطر قرار گرفتهاند که عالوه
بر آموزش به مالکان و کسبه آن ،کلیه اقدامات الزم در خصوص تشکیل پرونده
قضایی آنها هم صورت گرفت تا در صورت عدم رعایت موارد ایمنی نســبت به
پلمب اقدام شود.

بهرهبرداری و اکتشاف معدنی
داخل پارکهای ملی ممنوع است

ایســنا :معاون محیط طبیعی و تنوع زیســتی ســازمان حفاظت محیط
زیست گفت :توافق و تفاهم کلی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت
صنعت،معدن و تجارت که تا به امروز نیز رعایت شده است ،بر عدم صدور مجوز
هر نوع بهره برداری و اکتشــاف برای هر نوع ماده معدنی در داخل پارک های
ملــی و آثار طبیعی ملی بعد از اعالم حفاظت این مناطق اســت.فرهاد دبیری
در خصوص اختالف نظرهای موجود میان ســازمان حفاظت محیط زیســت و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به خسارت طبیعت ایران از بهرهبرداری
و فعالیت ناپایدار و غیر اصولی معادن گفت :مخالفت این سازمان با بهرهبرداری
معادن در داخل مناطق تحت مدیریــت خود منجر به اختالف نظرهایی میان
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت ،معدن و تجارت شده است.

دریافت مبالغ باال از داوطلبان متضمن قبولی
در رشتههای مورد نظر آنان نیست

ایسنا :رئیــس اداره تشخیص جرایم سایبری گفت :وزارت علوم اعالم کرده
هیچ کدام از مشــاوره هایــی که در خصوص انتخاب رشــته فعالیت میکنند
منتسب به آنها نیســت و از طرفی دریافت مبالغ باال متضمن نیست که دانش
آموزان در رشــته های مورد نظرشــان قبول شوند.سرگرد حمید کیانی با بیان
اینکه انتخاب رشته یکی از مباحثی است که کالهبرداران سایبری مترصد سوء
اســتفاده از آن هســتند،اظهار کرد :این کالهبرداری به دلیل اشتیاق و غفلت
کاربران که همان دانشجویان هســتند ،صورت میگیرد که در این زمینه باید
آگاه سازی انجام شود.در حقیقت شاهد هستیم بعضی از سایت های مشاوره و
ثبت نام و انتخاب رشــته فعالیت گسترده ای را در این ایام انجام میدهند که
برای استفاده از خدمات آنها باید مبالغی را پرداخت کرد .بیشتر اوقات نیز ،این
سایت ها جعلی هستند و با هدف کالهبرداری فعالیت میکنند یعنی با تبلیغات
غیر واقع و جذاب پذیرفته شدگان کنکور را جذب میکنند.

نحوه پرداخت قسطی جرایم
تخلفات رانندگی اعالم شد

مهر :رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت :رانندگان با ارسال بارکد
 ۱٧رقمیپشت کارت( ،)vinبه شماره پیامک  ،۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰آخرین وضعیت
تخلفات معوقه خودروی خود را استعالم کنند.سرهنگ احمد کرمیاسد اظهار
داشت :شــهروندان با این کار بدون مراجعه به جایی میتوانند وضعیت جریمه
وسایل نقلیه خود را استعالم کنند .همچنین اگر تصمیم پرداخت همین جریمه
را داشــته باشــند میتوانند بعد از وارد کردن وی آی ان ،ســتاره اضافه کرده
و به همین شــماره پیامک ارســال کنند.او توضیح داد :سیستم عالوه بر مبلغ
جریمه ،شناسه قبض و پرداختی را در اختیار هم وطنان قرار میدهد و رانندگان
میتوانند نســبت به پرداخت قبض جدید اقــدام کنند.رئیس مرکز اجراییات
پلیــس راهور ناجا افزود :رانندگان همچنین میتوانند با ورود به ســایت راهور
 rahvar120.irنســبت بــه اســتعالم تخلفات خود اقدام کنند.ســرهنگ
کرمیاســد همچنین با اشاره به اینکه ،امکان فوق العاده جالبی که سایت راهور
 ۱۲۰برای هموطنان فراهم کرده این اســت که میتوانند نســبت به پرداخت
موردی یا همان قســطی جرایم راهنمایــی و رانندگی اقدام کنند ،توضیح داد:
هموطنان میتوانند با مراجعه به ســایت راهور ،اطالعاتی را که الزم است ثبت
کرده و وارد سابقه تخلفات خودرو شوند .سیستم به صورت هوشمند ،برای هر
ردیف تخلف ،شناســه قبض و پرداخت تعریف میکند .هر شهروند میتواند با
وارد کردن شناسه قبض از طریق خودپرداز و یا درگاه های عابربانک ها ،جریمه
را به صورت جداگانه و موردی پرداخت کند ۲۴ .ساعت بعد از پرداخت ،جریمه
پرداخت شده از لیست تخلفات حذف میشود.
تیتر اخبار

از پژوهشــگران در زمینه تجاریسازی ،یادآور شد :حمایت
از ثبت پتنت بینالمللی از جمله این اقدامات اســت که در
 3ماه اول امســال از ثبت بینالملل  9اختراع حمایت شده
اســت.ضرغام با تاکید بر اینکه  ۲۲درصــد اختراعات ثبت
بینالملل شدهاند ،افزود :این صندوق  ۱۰۰درصد هزینههای
ثبت بینالملل اختراعات را پرداخت خواهد کرد.
رییس صندوق حمایت از پژوهشگران با اشاره به برنامه
ایــن صندوق در زمینه حمایت از رســاله دکتری ،گفت :در
هر ســال  ۲بار فراخوان صادر میشــود .در سال قبل ۱۰3
پایان نامــه دکتری مــورد حمایت قرار گرفــت.وی تعداد
پایاننامههای دکتری حمایت شــده در سال جاری را ۱۵۰
رساله عنوان کرد و افزود :در سال  9۶درصدد هستیم 3۰۰
رساله را مورد حمایت قرار دهیم.

مصرف بیش از حد ویتامین  ،Cسنگ کلیه میآورد
ســردار بتولی ،رئیس اداره امنیت معاونت اطالعات ســتاد کل
نیروهای مسلح شد
مشاور رئیس سازمان بهزیســتی کشور :وجود  400هزار زندانی
مرتبط با مسائل اجتماعی
میوههای خشک شده فلهای مورد تایید نیست
نشست مشترک فرماندهان مرزبانی ایران و آذربایجان در آینده
نزدیک
دفتر امور حج زائران ایرانی پس از دو هفته بازگشایی شد
«قانون هوای پاک» آماده ابالغ شد
 ۱۵۱پست مدیریتی وزارت کشور در اختیار زنان است
رونمایی از استاندارد ملی ایمنی در سیستمهای حمل و نقل ریلی
درون شهری کشور

