کوتاه از جامعه

برخورداری شهدای سالمت از امتیازات افراد شهید

مذاکره با تولیدکنندگان بزرگ واکسن در دنیا

مهر :رئیس بنیاد شهید گفت :با ابالغ «آییننامه تعیین مصادیق و امتیازات شهید خدمت وزارت بهداشت» ،شهدای خدمت از مزایای
افراد در حکم شهید برخوردار میشوند.
سعید اوحدی ادامه داد :در همین راستا کمیتهای در سطح ملی با مسئولیت وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و با حضور رئیس
بنیاد شهید و امور ایثارگران ،رئیس سازمان اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود .شهدای خدمت موضوع
«آییننامه تعیین مصادیق و امتیازات شهید خدمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی» با حفظ عنوان «شهیدخدمت» از امتیازات
افراد «در حکم شهید» موضوع ماده ۳آییننامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری مصوبه هیئت
وزیران برخوردار میشوند .مصادیق شهدای خدمت پس از تشکیل پرونده و بررسی در کمیته استانی به کمیته ملی پیشنهاد میشود.

ایسنا :وزیر بهداشت با بیان اینکه دنیا هنوز نمیداند واکسن کرونا چگونه اثر خواهد کرد و چه مدت ایمنیزایی خواهد داشت
گفت :ما به جای اینکه برای کشورهایی که بالتکلیف هستند و نمیدانند آیا واکسن ایمنی را در برابر کرونا میدهد یا خیر ،پیش
پرداخت دهیم روی زیرساختهایمان سرمایهگذاری انجام میدهیم و مذاکراتی را با تولیدکنندگان بزرگ واکسن در دنیا داریم تا
بتوانیم در قالب پروژهای مشترک با ستاد اجرایی فرمان امام ،شرکتهای دانشبنیان و صاحبان تکنولوژی بیرونی یک زیرساخت
درازمدت ایجاد کنیم.
سعید نمکی در نشستی با رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) گفت :زحماتی که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و تیمشان کشیدند
چه در حوزه تهیه داروها و چه در حوزه تولید داروها در داخل کشور حایز اهمیت است.

گزارش


رانده شدن زنان معتاد؛
مشکلی بزرگ اما نهان

دانستنیهای حقوقی
عسر و حرج زوجه برای طالق
شامل چه مواردی است

باشگاه خبرنگاران جوان :زن برای طالق از
همسر خود در حالی که حق طالق را نداشته
باشد میتواند از مصادیق عسر و حرج استفاده
کند یعنی مطابق با موارد قانونی و براساس آن
مواردی که به زن اجازه داده شده است از همسر
خود طالق بگیرد .عسر و حرج به این معناست
که شــرایط زندگی به قدری برای زن سخت
و غیرقابل تحمل باشــد که او نتواند با همسر
خود زندگی کند .مطابق با قوانین فعلی ایران
مصادیق عسر و حرج به انواع مختلفی تقسیم
میشــود :ترک زندگی توسط شوهر حداقل
به مدت شش ماه متوالی یا  ٩ماه متناوب بدون
عذر موجه ،اعتیاد شوهر به موادمخدر یا ابتالی
او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها
ازجمله مصادیق عسر و حرج است .در صورتی
که زوج به تعهداتش عمل نکند یا پس از ترک
دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر
روی آورد با درخواســت زوجه طالق جاری
میشود .اگر شوهر محکومیت قطعی به حبس
پنج سال یا بیشتر داشته باشد ضرب و جرح،
فحاشی یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که
عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد
توسط شوهر انجام شــود ،زن میتواند طالق
بگیرد .درکنار موارد گفته شده ابتالی شوهر به
بیماریهای صعبالعالج روانی یا مسری یا هر
عارضه صعبالعالج دیگر که زندگی مشترک
را مختل کند به زن این امکان را میدهد که از
همسر خود طالق بگیرد .البته باید به این نکته
توجه داشت که عالوه بر موارد گفته شده ،در هر
موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و
حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طالق
صادر میشود.
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رئیس ســازمان پژوهــش و برنامهریزی
آموزشی با بیان اینکه اوضاع کنونی کشور
نشان میدهد که برای سال تحصیلی آتی
آموزش حضوری نخواهیم داشت بنابراین
باید خود را برای وضعیت قرمز و زرد آماده
کنیم گفت :پرســش عمده آن است که
نحوه مواجهه ما با معلمان ،دانشآموزان
و اولیای آنها در این شرایط چگونه باید
مدیریت شود تا نگرانیهای اوضاع کرونایی
آنها را کاهش دهیم؟ به گزارش ایســنا
حسن ملکی در جلســه بحث و بررسی
آمادهسازی بســتههای آموزشی مجازی
ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
در شرایط زرد و قرمز کرونایی اظهار کرد:
معاونتهای مختلف این سازمان متناسب
با ماهیت خود در حــال تمهید مقدمات
شروع ســال تحصیلی پیش رو هستند.
وی با تأکید بر اینکه سازمان پژوهش در
دو عرصه پیگیر کارهــای وزارت متبوع
هســتند افزود :میدان اول میدان سخت
یعنــی تولید و چاپســپاری کتابهای
درسی است .یکی از موضوعات مهم در این
عرصه ثبت ســفارش مواد آموزشی است
که هر روز از طریق کارگروههای سازمانی
و استانی پیگیری میشود و امیدواریم با
پیگیریهایی کــه بهعمل میآید نواقص
آن برطرف شــود .معاون وزیر آموزش و
پرورش حساســیت و ظرافت را دومین
میدان پیگیری کارهــای وزارت آموزش
و پرورش برشمرد و گفت :تهیه و تدوین
بسته آموزشی برای شــرایط زرد و قرمز
کرونایی در این بخش قــرار میگیرد که
سازمان این روزها در حال انجام آن است
البته باید قبل از ارائه به مقام عالی وزارت،
خودمان درمورد مناسب و کافی بودن آن
عادالنه قضاوت کنیــم و ابهامات برطرف

عکس خبر

7

آمادهباش برای وضعیت زرد و قرمز کرونا

سالتحصیلیغیرحضوریمیشود

عکس  :ایرنا

یلدا توکلی /گــروه جامعــه :میزان
آســیبپذیری زنان در اعتیاد بــه مراتب از
مردان بیشــتر اســت به طوری که مصرف
موادمخدر در مردان بعد از چهار سال آنها
را به آخر خط میرســاند .این درحالی است
که این مدت زمــان در زنان تنها دو ســال
زمان میبرد .اغلب زنان در مواجهه با اعتیاد
مردانشان آنها را به ســمت درمان اعتیاد
سوق میدهند .این درحالی است که هنگامی
که زنی روی بــه اعتیاد میآورد از ســوی
خانواده رانده میشــود و این مشکلی است
که نباید از کنار آن به راحتی گذشت .درمان
اعتیاد هزینهبر و نیازمند تحمل و فداکاری
اســت در حالی که درخصــوص زنان کمتر
این فداکاری دیده میشود .یک کارشناس
مبارزه بــا اعتیاد معتقد اســت :اعتیاد زنان
معضلی چندوجهی است و عوامل متعددی
نظیر فردی ،خانوادگــی و اجتماعی در بروز
و اشاعه آن مؤثر است .محدث با بیان اینکه
یک بخــش از عوامل مؤثــر در مصرف مواد
مخدر علل فردی اســت افزود :پایین بودن
سطح شناخت زنان نســبت به مشخصات
مواد مخدر و پیامدهای ناگــوار مصرف آن
ازجمله عوامل اعتیاد است .بسیاری از افراد
به دلیل عدم اطالعات کافی از عواقب مصرف
مواد و زودبــاوری و ارضای حس کنجکاوی،
به اســتعمال مواد مخدر روی میآورند؛ این
مسئله در بین جوانان به ویژه جوانان باهوش
حادتر اســت چنانچه فرد در اولین مرتبه
مصرف موادمخدر احســاس خوشــایندی
داشته باشد ســعی میکند در روزهای بعد
از هر طریــق ممکن مقدار دیگــری از آن را
مصرف کند؛ لذا به تدریج معتاد میشــود.
وی با بیان اینکه بین اعتیــاد با زمینههای
شخصیتی افراد همبستگی وجود دارد گفت:
هر قدر افراد از اراده قوی برخوردار باشند به
همان نسبت در برابر رفتار انحرافی دیگران
مقاومت و از ارتــکاب آن دوری میکنند در
حالی که افراد سستاراده سریع تحت تأثیر
افراد معتاد قــرار میگیرنــد و هنجارهای
رفتاری آنان را میپذیرنــد .محدث عنوان
کرد :افرادی با روحیات ضعیف ،سرخورده،
فاقد اعتمادبهنفس ،هیجانی و ...بیشــتر در
معرض خطر ابتال قرار دارند .این کارشناس
ادامــه داد :ازجمله ابزارهای پیشــگیری از
اعتیاد زنان ،شناخت آنها نسبت به اثرات و
پیامدهای سوء موادمخدر است که آنها را به
دام خود کشانده و حیات و زندگی آنان را نابود
میکند.
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شــود .ملکی افزود :اوضاع کنونی کشور
نشان میدهد که برای سال تحصیلی آتی
آموزش حضوری نخواهیم داشت؛بنابراین
باید خود را برای وضعیت قرمز و زرد آماده
کنیم .ســؤال عمده آن اســت که نحوه
مواجهه ما با معلمان ،دانشآموزان و اولیای
آنها در این شرایط چگونه باید مدیریت
شود تا نگرانیهای اوضاع کرونایی آنها را
کاهش دهیم؟
ســازمان پژوهش برای آغاز
سال تحصیلی تکلیف برنامه
درسی را روشن کند
در ادامه این نشســت علی محبی معاون
برنامهریزی درســی و تولید بســتههای
تربیت و یادگیری وزارت آموزش و پرورش

اظهار کرد :دفاتر باید برای شرایط اضطرار،
محتوا ،زمان و روش را به طور شفاف تبیین
کنند .ســازمان پژوهش برای آغاز سال
تحصیلی جدید باید تکلیف برنامه درسی
را روشــن کند .در ادامه دفاتر گزارشــی
از اقدامات انجام شــده را ارائه کردند که
نقش تلخیص ونمایانگری جدول تعیین
شده ،اتخاذ رویکرد تسهیلگری سازمان،
آســان بودن ارائه آموزش مجازی دوره
فنی و حرفهای و کاردانش ،ارتقای شبکه
رشد ،تبدیل مجالت رشد به مجالت چند
رسانهای برخی از مهمترین موارد مطرح
شده بود .ملکی در جمعبندی این نشست
بیان کرد :برای انجام کارهایمان باید مبنای
نظری و تئوریک داشــته باشیم اما نکته

قابل توجه شرایط غیرعادی اوضاع کنونی
اســت که باید برای این قاعده غیرعادی
قوانینی وضع کنیم .شــرایط باید طوری
مدیریت شــود که پانزدهم شــهریورماه
برای معلمــان ،دانشآمــوزان و اولیای
آنها بسته آموزشی قابل اجرا و متناسب
با شــرایط قرمزو زرد ارائه دهیم .رئیس
سازمان پژوهش چارچوب اقدام اساسی
سازمان برای شــرایط فعلی را سه محور
اصول و کلیات ،تعاریف و مفهومشناسی
دانست .ملکی ادامه داد :مختصات جدولی
که تهیه میشود باید معنادار ،نمایانگر
و تسهیلگرباشــد؛ درواقــع هرعالمت
جدول باید کارگشا و معلوم باشد .جدول
باید مشخص کند معلم چگونه میتواند

در تدریس به شــبکه شــاد یا ملی رشد
متصل شــود و همچنین در جدول باید
نقش و انتظارات عناصر نیز معلوم شــود.
وی درخصوص تهیه جــدول و راهنمای
توصیفی به نکات مهمی چون تفاوتهای
دو دوره ضمــن توجه بــه چارچوب ارائه
شده ،توجه به تفاوتهای دروس کارگاهی
و غیرکارگاهی ،اصالــت دادن به تربیت
دانشآموز و تهیه استلزامات اجرایی برای
بستههای تولید شده اشاره و تأکید کرد.
رئیس ســازمان پژوهــش و برنامهریزی
آموزشی در توصیههایی به دفتر انتشارات
و فناوری آموزشی گفت :به دلیل اهمیت
سال تحصیلی تمام هم و غم ما باید ارائه
بســته مکمل و غنیســاز متمرکز برای
تکتــک دروس باشــد و درون آن باید
فیلمهای آموزشــی ،الگوهــای تدریس
مطلوب ،کتابهای آموزشی مناسب ،فایل
صوتی و امثالهم باشد .وی افزود :اجزای این
بسته شامل فیلمهای آموزشی مناسب،
الگوهــای تدریــس موفــق ،کتابهای
آموزشی مناســب ،فایل صوتی کتاب و
فعالیتهای تکمیلی و علمی میشــود.
ملکی با تأکید بر اینکه دفتر انتشــارات و
فناوری آموزشی باید درانجام فعالیتهای
خود مراقبتهای ویــژهای به عمل آورد
گفت :این مراقبتها مراقبتهای علمی-
آموزشی ،مراقبت فرهنگی و ارزشی ،عمل
کردن زیر چتر اســناد تحولــی و تبعیت
از آنها ،مراقبــت در ارزیابــی تولیدات
بیرونی با تشــکیل کمیتههایی در دفتر
انتشارات و فناوری آموزشی با کمک سایر
دفاتر و ارتباط با ســایر بخشها به ویژه
بخشهای خصوصی برای ســاماندهی
برنامهها وفعالیتهای ســازمان را شامل
میشود.

اهدای پالسما برای بیماران کرونایی

یکی از روشهایی که میتواند به بهبود سریعتر بیماران کرونایی کمک
کند استفاده از پالسمای بیماران بهبود یافته کووید ۱۹است .افرادی که
مبتال به این بیماری شدهاند و ۲۸روز از بهبودی آنها سپری شده است
با برخورداری از شرایط خاص مثل رده سنی  ۱۸تا  ۶۰سال میتوانند با
مراجعه به مرکز انتقال خون و اهدای پالسمای خود برای بیماران کرونایی
به بهبود آنها کمک کنند .هم اکنون تقاضا برای دریافت این پالسما از
سوی بیمارستانها زیاد است اما به دلیل بیاطالعی مردم به ویژه بیماران
بهبود یافته ،ذخایر بسیار محدود است.
مجید دهقانیزاده /خبرگزاری مهر

شهری

آموزش

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

پلیساستانپاسخگویپرسشهایشهرونداناست

حسن دهانی /گروه جامعه :فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با حضور در سامانه  197این فرماندهی به
صورت تلفنی پاسخگوی پرسشها ،نظرات و مشکالت مردم خواهد بود .سردار میرحیدری به همراه معاونان
خود در محل دفتر نظارت همگانی بازرسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان حضور خواهد یافت و به صورت
تلفنی پاسخگوی پرسشها ،نظرات و مشکالت شهروندان خواهد بود .به منظور جلوگیری از ایجاد تجمع مردم
و عدم انتقال ویروس کرونا از ابتدای سال جاری جلسات مالقات مردمی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در
سامانه  197به صورت تلفنی و حداقل با لحاظ طرح فاصلهگذاری برگزار میشود .سرهنگ «محمدی» رئیس
بازرسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد :بر این اساس از شهروندان گرامی تقاضا میکنیم تا
جای امکان از مراجعه حضوری خودداری کرده و با برقراری تماس تلفنی در زمان مقرر به طرح مشکالت و
درخواستهای خود اقدام کنند .سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد :شهروندان میتوانند با بستر فراهم شده
مشکالت ،سؤاالت ،انتقادات ،نظرات و پیشــنهادات یا تقدیر از عملکرد کارکنان ،در حوزه وظیفه عمومی،
راهنمایی و رانندگی ،اماکن ،گزینش و استخدام و سایر حوزههای مرتبط با نیروی انتظامی را طی تماس با
شماره تلفن  197به صورت مستقیم با فرمانده انتظامی استان یا معاونان این فرماندهی مطرح کنند .این مقام
انتظامی سامانه  197را ابزاری برای ارتباط نزدیک و بیواسطه مردم با مسئوالن ناجا و رسیدگی سریع و بدون
نوبت به مشکالت و درخواستهای آنان عنوان کرد و گفت :در زمان برقراری تماس شهروندان دستورات الزم
از سوی فرمانده انتظامی استان صادر و از  48ساعت تا یک هفته موارد درخواستی پیگیری و پس از نتیجه به
اطالع فرد تماس گیرنده اطالع داده میشود.
دریا وفایی /گروه جامعه
daryavafaei2009@gmil.com

گفته میشود حدودا ً از پنج سال پیش تاکنون از سوی
سازمان نظام پزشــکی کشــور ممنوعیت درج کلمه
«زیبایی» درتابلو،سرنسخه و مهرپزشکان متخصص و
عمومی فعال در حطیه «اصالحسازی و بهسازی چهره و
اندامهای بدن» اعالم شده است .میزان مخالفت با لحاظ
کردن این عنوان به اندازهای اســت که حتی نسبت به
بیان آن یعنی (متخصص زیبایی) درجامعه و خصوصاً
خبرنگاران واکنش نشان داده میشود .القصه درحالی
که این ابالغ آن زمان به دانشــگاههای علوم پزشکی و
معاونتهای درمان هر استان صورت گرفته اما طی این
سالها نه تنها تابلویی با این عناوین رفع نوشتارنشد بلکه
با یکی دوساعت قدم زدن درگوشه و کنار میادین،خیابان
و کوچه پسکوچههــای مناطق مختلف کشــورمان
میبینیم که روز به روز برتعداد آنها اضافه شده و اتفاقاً
درپس عبارت ـمتخصص زیبایی» چه پولهایی که پارو

فروش خانه دامی برای اخاذی

مریم یادگاری /گروه جامعه :معاون اجتماعی
پلیس آگاهی ناجا نسبت به کالهبرداری سودجویان
از شــهروندان به بهانه فروش مسکن هشدار داد.
معاون اجتماعــی پلیس آگاهی ناجــا گفت :در
بررسی اقدامات پلیســی متوجه شدیم که برخی
افراد سودجو از طریق آگهیهای تبلیغاتی فروش
مسکن اقدام به کالهبرداری از شهروندان میکنند.
سرهنگ شهاب امینی افزود :سودجویان در این
روش با ارائه پیشنهادهای وسوسهانگیز و متقلبانه،
شــهروندان را برای پیشخرید یا مشــارکت در
ساخت مسکن ترغیب و پس از جلب اعتمادشان
اقدام به کالهبرداری از آنها میکنند .ســرهنگ
امینی تصریح کرد :شــهروندان باید از صحت و
سقم اسناد ارائه شده از سوی فروشندگان مسکن
اطمینان حاصل کنند و ســپس قــرارداد مورد
نظرشان را در بنگاههای معامالت ملکی که دارای
مجوز از سوی اتحادیه مشــاوران امالک هستند
منعقد و کد رهگیری معتبر را از این مراکز دریافت
کنند .معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا تصریح
کرد :ضروری است کد رهگیری دریافتی توسط
خریداران از ســامانه اطالعات مدیریت معامالت
امالک و مستغالت کشور استعالم شود .وی افزود:
انجام این کار مانع از فروش مجدد یک ملک به افراد
مختلف شده و در این رابطه از ضرر احتمالی سایر
خریداران هم جلوگیری به عمل خواهد آمد.

حذف دفترچ ه بیمه تأمیناجتماعی
طی ۵ماه آینده

ایسنا :معاون بیمــهای سازمان تأمین اجتماعی
با اشاره به روند حذف دفترچههای بیمه درمانی
گفت :امیدواریم ظرف حداقل پنج ماه آینده بتوانیم
با همکاری وزارت بهداشــت در ارتباط با حذف
دفترچههای درمانی اقداماتی انجام دهیم .مهرداد
قریب در ادامه به غیرحضوری شدن استعالم اعتبار
دفترچههای بیمه درمانی از ابتــدای خردادماه
اشاره کرد و گفت :با غیرحضوری شدن استعالم،
استحقاق درمان و تمدید خودکار اعتبار دفترچهها
شــاهد آن بودیم که میزان مراجعات به شعبات
و کارگزاریهای تأمیــن اجتماعی تا ۳۸میلیون
مورد کاهش یافته و رضایتمندی خوبی به دنبال
داشته است.

محرم امسال نذر ماسک
را در اولویت قرار دهید

شهرخبر :سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر
اهمیت استفاده از ماسک در پیشگیری از بیماری
کووید ۱۹گفت :برخی نیازمنــدان قادر به تهیه
ماسک نیستند و حتی امکانات الزم در منزل برای
ساخت یک ماسک خانگی را هم ندارند بنابراین
عزاداران حســینی نذر ماســک را اولویت اصلی
برای نذری دادن در ایام محــرم در نظر بگیرند.
سیماسادات الری گفت :با توجه به شرایط پیش
آمده به واسطه شیوع کرونا و در پیش داشتن ایام
عزاداری سیدالشــهدا(ع) به مردم و عزادارانی که
قصد توزیع نذری دارند توصیه میکنیم نذری و
موادغذایی را به صورت جیره خشــک در اختیار
نیازمندان و فقرا قرار دهند.

کاهش۲۰سانتیمتری
تراز دریاچه ارومیه

وزارت بهداشت:

کنکوربرگزارمیشود

تابناک :معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه کنکور برگزار میشود و نباید در این زمینه تردید ایجاد
کنیم گفت :برگزاری کنکور سراسری ســال  ۹۹تا این لحظه حتمی است و فکر میکنم این جمله باید محکم و
یکپارچه به جامعه اعالم شود که کنکور برگزار میشود .علیاکبرحقدوست ضمن بیان این مطلب درخصوص زمان
برگزاری کنکور و تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا اظهار کرد :این ستاد براساس اینکه بهترین آورده را برای مردم
داشته باشد تصمیم میگیرد .نمایندگان مجلس دغدغه اصلیشان این است که خدای نکرده سالمت جامعه و
سالمت داوطلبان به خطر بیفتد و به تبع آن ما نیز براساس این اصل که سالمت داوطلبان مهم است باید تصمیم
بگیریم .وی در ادامه تصریح کرد :توجه داشته باشید که سالمت جسم یک مسئله است و سالمت روان و روح مسئله
دیگر است .داوطلبان بعضاً چند سال خود را در خانه محبوس کردهاند و استرسهای زیادی را تحمل میکنند .همه
بدانند که وقتی تصمیم میگیریم باید سالمت را جامع ببینیم .البته بله داوطلب نباید کرونا بگیرد اما از سوی دیگر
هم نباید دچار استرس اضافه شود و بحثهای تکنیکال را باید در پشت درهای بسته مطرح کنیم.
حقدوست با بیان اینکه دانشآموزان و داوطلبان باید بدانند که وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا تمام تالش
خود را میکنند که آنها در سالمترین شرایط آزمون خود را برگزارکنند تصریح کرد :درست است عکسهایی از
حوزههای آزمون نشان میدهد که برخی داوطلبان ماسک خود را پایین کشیدهاند اما یک بار دیگر ببینید که چه
قدر فاصله صندلیها بیشتر شده و چه قدر پروتکلهای بهداشتی رعایت شده و حوزهها خلوتتر شدهاند .حتی
کاغذ زمین گذاشته نشده است و ضدعفونی کامل انجام شده و برای ورود و خروج داوطلبان تمام مسائل رعایت
شده اگرچه رعایت پروتکلها نقایصی هم داشته است.

پرونده ممنوعیت فراموششده زیر ذرهبین «نسلفردا»

درج عنوان «زیبایی» درتابلو ،سرنسخه و مهر پزشکها غیرقانونی است

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور :درعلوم پزشکی رشتهای به نام زیبایی
نداریم؛ این عنوان اغواکننده است
نمیشود! حاال پس از آن دستور و تذکرهای مهر و امضا ندارد؟ اص ً
ال ایرادات درج این عنوان چیست و چه نتایج
شده دوباره به سراغ چرایی این ممنوعیت فراموش شده منفی را متوجه مراجعان میکند؟ جهانگیری در پاسخ
رفتیم و موضوع را با «محمدجهانگیری» معاون فنی و به سؤاالت مطرح شده ما بیان داشت :استفاده از کلمه
نظارت سازمان نظام پزشکی کشوردرمیان گذاشتیم .از او زیبایی چه در رشتههای تخصصی و چه دررشته عمومی
پرسیدیم :گفته میشود رشتهای به نام متخصص زیبایی ممنوع است .قب ً
ال اعالم کردهایم بازهم تاکید میکنیم
اص ً
ال وجود ندارد و نظام پزشکی به بیان کردن این عنوان کلمه «زیبایی» درمهر ،سرنســخه و تابلــو به صورت
حتی در صحبت خبرنگاران هم حساسیت نشان میدهد مجزا نداریــم .وی با بیان اینکه ممنوعیت اســتفاده از
کمااینکه ســالها قبل نیز بخشنامه آن صادرشده ،اما عنوان زیبایی به همگان اعالم شــده اســت ادامه داد:
همچنان به وفور در شهرهای مختلف شاهد این تابلو از درخصوص نظارت و بازدید برآن هم قسمت عمدهای از
پزشکان هستیم .علت عدم توجه چیست؟ آیا پزشکان آن با دانشگاههای علوم پزشکی است .یا اگر اطالعرسانی
مربوطــه از ممنوعیت آن خبرندارند؟ مگر بازرســی و شــود یا اعالم شــود یا خودمان درنظارتها ببینیم به
نظارتی اعمال نمیشود؟ سازمان نظام پزشکی تمهید صورت اکتیویته به سازمانهای نظام پزشکی مربوطه
جدید و موثری برای حرف شــنوی پزشــکان مربوطه اعالم میشود و نظام پزشکی مربوطه پزشک را احضار

کرده و به او میگوید که باید رفع شود و اگر رفع نشد
قطعاً به مرجع انتظامی اعالم میشــود .معاون فنی و
نظارت سازمان نظام پزشکی کشور باردیگر تصریح کرد:
به دلیل اغواکننده بودن این موضوع با کلمه زیبایی هم
درکمیسیون هم در حوزه کاری مخالفت شده است .وی
پیش از این نیز اعالم کرده است :فقط ۴۰۰پزشک در
کشور حق استفاده از عنوان متخصص زیبایی را دارند.
محمد جهانگیری گفته اســت :در تمام کشور کمتر از
۴۰۰نفر فوقتخصص زیبایی هســتند .بنابراین تعداد
افرادی که به واقع مجاز هستند قید زیبایی را درعنوان
خود اســتفاده کنند ،همین افراد هستند .معاون فنی
و نظارت سازمان نظام پزشکی کشــور اذعان داشت:
سازمان نظام پزشکی متولی نظارت بر خدمات سالمت
است .فعاالن این حوزه باید در مقوله تبلیغات خدمات
خود را عین عنوانی که در پرونده درج شده مطرح کنند
و ما رشــتهای به نام زیبایی نداریم بلکه رشته جراحی
پالستیک را در خدمات همکاران میتوان دید که حاصل
آن قرار است زیبایی باشد.

تســنیم :طبق آخرین وضعیت اعالم شــده از
سوی ســتاد احیای دریاچه ارومیه تراز دریاچه
ارومیه به به یک هزار و  ۲۷۱متر و  ۵۲سانتیمتر
رسیده است .با توجه به آغاز فصل تابستان و گرمی
هوا حجم آب دریاچه ارومیه در مقایســه با سال
گذشــته وضعیت مناسبی دارد .ســطح تراز آب
دریاچه ارومیه در ۳۱خرداد یک هزار و ۲۷۱متر و
 ۷۶سانتیمتر و در  ۳۱تیر یک هزار و  ۲۷۱متر و
۵۶سانتیمتر بوده که در این یک ماه ۲۰سانتیمتر
کاهش داشته است .با آغاز فصل تابستان و گرمی
هوا حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته
وضعیت مناسبی دارد و طبق آخرین وضعیت اعالم
شده از سوی ســتاد احیای دریاچه ارومیه حجم
آب دریاچه به ۴میلیارد و ۱۹۰میلیون مترمکعب
همچنین تراز دریاچه ارومیه به یک هزار و ۲۷۱متر
و ۵۶سانتیمتر رسیده است.

انتشار اسامی خودروهای آالینده
ازسوی محیط زیست

پارسیک :سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار
کتابچه ساالنه آالیندگی خودرو و موتور سیکلت
به تشــریح خودروهایی پرداخت که کمترین و
بیشــترین میزان مردودی در آزمون آالیندگی
را دارا بودهاند .براســاس اطالعــات آزمونهای
صورت گرفته مورد اشاره در این کتاب ،محصوالت
تولیدی شرکتهای کرمانموتور و زامیاد در سال
 ۹۸به ترتیب کمترین و بیشترین میزان مردودی
در آزمون آالیندگی را دارا بودند.
براساس آمار ارائه شــده در این کتابچه در میان
خودروهای پرتیــراژ تولید داخــل خودروهای
وانتریــچ ،تولیدی شــرکت زامیــاد و پژو۲۰۶
اسدی بــا موتور  TU۵بــه ترتیب بیشــترین و
کمترین میزان انتشــار آالینده ناکس ( )NOxرا
دارا هستند .در آالینده هیدروکربن نسوخته نیز
وانت دوگانهسوز زامیاد بیشترین مقدار میانگین
را داراست و کمترین این میزان آالیندگی مربوط
به خودروهای وانت ریچ و پژو پارس دوگانهســوز
است.

