اخبار

معاون امور اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

شناسایی فوت شدگانی که از بهزیستی مستمری میگرفتند

اجرای طرح مبارزه با بدحجابی
در تمام پاساژها و مالهای تهران

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت:
ط��رح «ناظر دو» تا زمان اجرای آن در همه
مناطق ،ادامه پیدا میکند و هم ه پاس��اژها و
مالهای تهران را در برخواهد گرفت.سردار
حس��ین رحیمی (فرمانده نی��روی انتظامی
تهران ب��زرگ) در گفتوگو ب��ا ایلنا ،درباره
اجرای طرح «ناظر  »۲در پاس��اژهای تهران
برای مقابله با بدحجابی ،اظهار داشت :طرح
«ناظر دو» بیش��تر در پاس��اژها و مالهای
ب��زرگ تهران اجرا میش��ود.وی در پاس��خ
به این س��وال که این ط��رح در مالها کدام
مناطق تهران اجرا میش��ود؟ اظهار داشت:
طرح «ناظر دو» در تمامی نقاط تهران اجرا
میشود و جای خاصی مدنظر نیست.سردار
رحیمی درخصوص ب��ازه زمانی اجرای این
طرح اظهار داشت :طرح «ناظر دو» تا زمانی
که به همه مناطق برسد ادامه پیدا میکند و
هم ه پاساژها و مالهای تهران را در برخواهد
گرفت.فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ
افزود :رعایت ش��ئونات در جامعه اس�لامی،
ج��زو الزام��ات و قوانین و مق��ررات جاری
کش��ور است و آقایان و خانمها باید شئونات
را رعای��ت کنند و این ج��زو موارد طبیعی و
عادی است که نیروی انتظامی بر آن تاکید
دارد و در تمام بخشهای جامعه این مساله
را دنبال میکنیم.
شرایط ارائه خدمات بیمهای درمان
به ایرانیان متولد خارج از کشور

مدی��رکل بیمهگری و درآمد س��ازمان بیمه
س�لامت گفت :اگر فردی در خارج از کشور
متولد شده و براساس قانون ایرانی محسوب
شود ،میتواند از خدمات بیمهای استفاده کند.
به گزارش فارس ،داوود حاج قاسمعلی درباره
چگونگی اس��تفاده از خدمات بیمه سالمت
ب��رای کودکانی ک��ه خارج از کش��ور متولد
میشوند ،گفت :اگر فردی در خارج از کشور
متولد شده و براساس قانون ایرانی محسوب
ش��ود ،در صورتی که پدر یا مادر کارمند بوده
و فرزند تحت پوش��ش والدین باشد ،کودک
بیمهش��ده تلقی ش��ده و میتواند از خدمات
بیمهای استفاده کند.وی گفت :ارایه خدمات
به بیماران دچار مش��کالت روانی مانند سایر
بیماران اس��ت ،ای��ن اف��راد میتوانند تحت
پوشش س��ازمان بیمه سالمت قرار گرفته و
از دفترچه بیمه این س��ازمان اس��تفاده کنند.
بنابراین ضوابط ارای��ه خدمات برای بیماران
روانی نیز بمانند بیماران دیگر اجرا میش��ود.
وی افزود :بیمه س�لامت تنها برای بیماری
اف��راد دچار مش��کالت روانی خدم��ات ارایه
میکند؛ لذا نگه��داری از این افراد در مراکز
بهداشتی و درمانی ضوابطی دارد که باید به
آن توجه کرد؛ اما چگونگی تحت پوشش قرار
دادن بیم��اران روانی با بیم��اران دیگر هیچ
تفاوتی ندارد .بدون ش��ک ضواب��ط در ارایه
خدمات ب��ه بیماران روانی همانند س��ایرین
اس��ت .مدیرکل بیمهگری و درآمد س��ازمان
بیمه س�لامت تاکید ک��رد :بیم��اران روانی
که از سن قانونی گذش��ته ،اما براساس نظر
کمیس��یونهای تخصصی مهجور ش��ناخته
ش��وند ،میتوانن��د خارج از س��ن قانونی هم
تحت پوشش بیمه سالمت قرار گیرند.
مفقودشدن گذرنام ه را حتما
به پلیس اطالع دهید

ریی��س پلیس بینالملل ناجا از ش��هروندان
خواست که اگر گذرنامهشان را گم کردهاند،
موضوع را حتما به پلیس گزارش کنند.سردار
هادی ش��یرزاد در گفتوگو با ایس��نا ،درباره
فعالیت س��امانه اینترپل برای گذرنامههای
مفقودی گفت :در پلیس بینالملل سامانهای
وج��ود دارد که آخرین وضعیت گذرنامههای
مفقود شده در آن ثبت میشود ،بنابراین اگر
فردی گذرنامهاش را گم کرده یا گذرنامهاش
به س��رقت رفته باش��د الزم است که حتما
موض��وع را ب��ه پلی��س گزارش ده��د تا به
منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی
اطالعات مربوط به گذرنامه در این س��امانه
ثبت ش��ود.وی ادامه داد :همچنین آن دسته
از افرادی که گذرنامهشان مفقود شده و قبال
گزارش آن را در سامانه اینترپل ثبت کردهاند،
در صورتی که گذرنامهش��ان را پیدا کردهاند
باید موضوع را مجددا به پلیس گزارش کنند
تا ما آن را از لیست گذرنامههای مفقودی در
سامانه پلیس بینالملل خارج کنیم .شیرزاد با
بیان اینکه ایا این س��امانه در ایام اربعین نیز
فعال بود؟ گفت :فعالیت این س��امانه مربوط
به زمانی خاص نیس��ت و اگر زائران اربعین
نیز گذرنامهش��ان مفقود ش��ده یا به سرقت
رفتهاس��ت ،باید حتما موض��وع را به پلیس
گزارش دهند.

معاون ام��ور اجتماعی وزارت تعاون ،کار و
رف��اه اجتماعی با اش��اره به عملکرد مثبت
سازمان بهزیس��تی در زمینه شفافسازی
ام��ور مال��ی گفت :ب��ا پرداخت مس��تقیم
مس��تمری مددجویان به حس��اب آنها در

سامانه شفافیت بهزیستی ،حداقل  ۴۰۰فرد
فوت شده شناس��ایی شد که مستمری به
حس��اب آنها واریز اما در امور دیگر هزینه
میش��د.به گزارش ایس��نا ،احم��د میدری
در مراس��م بررس��ی مس��ائل و مشکالت
موسسات خیریه و سازمانهای مردمنهاد
ب��ه مناس��بت روز جهان��ی مب��ارزه با فقر
گفت :ابعاد فقر در ایران گس��ترده است و
مش��کالت عدیدهای در ای��ن زمینه داریم

که بای��د برای اینکه چرخه فقر را متوقف
کنیم چارچوب مش��خصی داش��ته باشیم.
معاون ام��ور اجتماعی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی در خصوص اقدامات سازمان
بهزیس��تی در حوزه شفافسازی نیز تاکید
کرد :یکی از کارهایی که سازمان بهزیستی
اخیرا انجام داده این است که منابع مالی را
مستقیما به حساب مددجویان واریز میکند
این در حالی است که این منابع در گذشته

ابتدا به حساب استان ،شهرستان و سپس
مددجویان واریز میشد ،اما در حال حاضر
این مس��تمری به حساب کس��ی که قرار
اس��ت آن را دریافت کند مستقیما پرداخت
میش��ود ،چرا که وقتی بودجه چند دست
میچرخد زمینهای ب��رای پنهانکاری نیز
فراهم میش��ود.میدری ادامه داد :طی این
فرآیند حداقل  ۴۰۰نفر پیدا شدند که فوت
کرده بودند اما سرانهشان همچنان پرداخت

میشد اما صرف امور دیگری میشد .این
اقدام بهزیستی موجب اصالح این وضعیت
ش��د اما ب��ا این ح��ال این سیس��تمهای
پرداختی عمدتا پیچیده هس��تند.وی ادامه
داد :خیریهها میتوانند در این زمینه نقش
مهمی داشته باشند و دولت به این ترتیب
میتواند اعتماد عمومی را برگرداند چرا که
در مجموع حکومت به آن نیاز است و باید
این فرآیند از حکومت شروع شود.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

گ�روه اجتماع�ی  :وزیر آموزش و پرورش با اش��اره به
کمبود  ۱۰۰هزار معلم برای سال تحصیلی امسال ،گفت:
این کمبود با تأخیر در بازنشستگی معلمان که قانون اجازه
میداد و بکارگیری یک س��وم وقت دیگر بازنشستگان،
استفاده از حقالتدریسیها و اضافه کاری معلمان رسمی
جبران شد.
به گزارش فارس ،محسن حاجیمیرزایی وزیر آموزش و
پرورش در خصوص مدارس سیلزده اظهار کرد ،گفت:
عملیات تعمیر همه مدارس��ی که در س��یل آسیب دیدند
و نیازمن��د تعمیر بودند ،پایان یافت؛ واقعیت ناایمن بودن
برخی از مدارس را قبول داریم و باید با سرعت به وسیله
اعتبارات دولتی و خیرین آنها را مناسبسازی کنیم.وی
افزود ۴۵۴ :مدرس��ه در سیل آسیب دیدند که  ۵۴مدرسه
نی��از به احداث مجدد داش��ت و عملیات احداث  ۲۰واحد
آموزش��ی آغاز شده است.حاجیمیرزایی با اشاره به اینکه
کالس مناس��ب برای همه دانشآموزان سیل زده فراهم
ش��ده است ،گفت :کار ساخت مدارس زیر  3کالس تمام
شده است و احداث مدارس با بیشتر از  ۳کالس تا پایان
امسال و مهر  ۱۳۹۹تمام میشود.وزیر آموزش و پرورش
با اش��اره به کمبود  ۱۰۰هزار معلم برای س��ال تحصیلی
امسال ،گفت :این کمبود با تأخیر در بازنشستگی معلمان
که قانون اجازه میداد و بکارگیری یک سوم وقت دیگر
بازنشستگان ،استفاده از حق التدریسیها و اضافه کاری
معلمان رس��می جبران ش��د.وی افزود :آییننامه تبدیل
وضعی��ت معلمان حقالتدریس و مربیان پیشدبس��تانی
در دولت به تصویب رس��ید و تا پایان برنامه متناس��ب با
نیاز مناطق شناسایی و جذب میشوند.حاجی میرزایی در
بخش دیگری از سخنان گفت :هدف مشترک جوامع این
اس��ت که چه به صورت فردی و چه گروهی به پیشرفت
و توسعه دست یابند.وی بیان کرد :تنها چیزی که محل
اخت�لاف بوده ،این اس��ت که پیش��رفت چگونه حاصل
میشود ولی تجربیات جهانی و داخلی نشان میدهد که

کمبود  100هزار معلم در کشور

اصلیترین عامل ،پیش��رفت در «تطهیر» انسانهاست.
وزیر آموزش و پ��رورش با بیان اینکه آموزش و پرورش
خود را مس��ؤول میداند که افراد را برای حضور موثر در
جامعه و کشور آماده کند ،گفت :یکی از اهداف سند تحول
بنیادین این اس��ت که مفهوم آموزش را به مفهوم تربیت
پیوند بزند.وی با تأکید بر اینکه این هدف با جدیت دنبال
میشود ،افزود :در این راه پرمخاطره ،معلمان اصلیترین
س��رمایه آموزش و پرورش و جانش��ین نداش��تههای ما
هس��تند.حاجیمیرزایی با بیان اینکه هر خواس��تهای که
داش��ته باشیم به وسیله معلمان باکیفیت جبران میشود،
اظهار کرد :در صورتی کش��ور میتوان��د روی پای خود
بایس��تد که مردم آن روی پای خود بایس��تند.وی گفت:
ایمن س��ازی مدارس یکی از اهداف ما است و طیسال
های گذش��ته اقدامات موثری انجام و بیش از  ۷۰درصد

تا پایان سال صورت می گیرد ؛

بررسیژنتیکی ۳۰هزارمعلولتحتپوششسازمانبهزیستی

مدیرکل دفتر پیش��گیری از معلولیتهای سازمان
بهزیس��تی با اش��اره به اینکه حدود یک میلیون و
 ۵۰۰هزار معلول تحت پوشش این سازمان هستند،
گفت :بررسی ژنتیکی  ۳۰هزار معلول تا پایان سال
در دس��تور کار است.به گزارش فارس ،مینو رفیعی
در آستانه برگزاری هشتمین کنگره ژنتیک اظهار
داشت :بخش زیادی از معلولیتها در دنیا از جمله
در کش��ور ما علت ژنتیکی دارند و در صورتی که
بتوانی��م ژن مربوطه را تش��خیص دهیم می توان
از بروز این بیماری پیش��گیری کرد و دیگر شاهد
معلولی��ت در خانوادهای که پی��ش از این فرزندی
مبتال به نوعی معلولیت داشتهاند ،نباشیم.وی افزود:
سازمان بهزیستی برنامه بزرگی از  ۲۰سال گذشته
تاکنون تحت عنوان مش��اوره ژنتیک آغاز کرده و
این مس��ئله از تکرار مجدد معلولیت در خانوادهها
پیش��گیری میکند.مدی��رکل دفتر پیش��گیری از
معلولیتهای س��ازمان بهزیستی با اشاره به اینکه
با توجه به افزایش س��رعت فنآوری س��رعت علم
ژنتیک نیز بیش��تر ش��ده چرا که این علم به طور
مستقیم وابسته به فناوری و تجهیزات است ،گفت:
برگزاری کنگره ژنتیک در بروزرس��انی اطالعات
پزش��کانی که در امر مشاوره ژنتیک فعالیت دارند
بس��یار حائز اهمیت است و باعث بروز رسانی علم
آنها در حوزه دانش ژنتیک میشود.رفیعی با اشاره به
اینکه در حال حاضر بیماری های جدید ژنتیکی با

توجه به ارتقای علمی ژنتیک در دنیا قابل شناسایی
شده گفت به روز رس��انی دانش همکاران در این
حوزه نسبت به سایر علوم بسیار حائز اهمیت است
که با برگزاری دورههای آموزش��ی و کارگاه های
مربوطه از طریق کنگره ژنتیک تالش کردهایم به
روز رسانی دانش و همکاران در حوزه علم ژنتیک
را انجام دهیم.وی بیان داشت :کنگره ژنتیک ۱۰۰
درصد علمی است و مخاطبان آن پزشکان مشاوره
ژنتیک هس��تند ،همچنین این کنگره  22الی 23
آبان ماه در دانشگاه الزهرا برگزار میشود .مدیرکل
دفتر پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی
از اجرای برنامهای توس��ط این س��ازمان خبر داد
که بر اس��اس آن همه معلولینی که تحت پوشش
سازمان بهزیستی هستند و معلولیت آنها به غیر از
حوادث و تروما به وقوع پیوس��ته باشد بیماری آنها
از لحاظ ژنتیکی مورد ارزیابی قرار میگیرد.رفیعی
اعالم کرد :این طرح از ابتدای مهر آغاز ش��ده و در
صورتیک��ه اعتبارات الزم تخصیص یابد حدود ۳۰
هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی تا پایان
سال معلولیت آنها از لحاظ ژنتیکی ارزیابی می شود
و ت��ا از بروز مجدد معلولی��ت در خانوادههای آنها
جلوگیری به عمل آید.وی خاطرنشان کرد :حدود
یک میلیون و پانصد معلول تحت پوشش سازمان
بهزیستی هستند که با برنامههای که آغاز شده و
بررسی ژنتیکی معلولیت آنها انجام خواهد گرفت.

مدارس در کشور واجد اس��تانداردهای الزم هستند.وزیر
آموزش و پرورش با اش��اره به اینک��ه  ۳۰درصد مدارس
نیازمند مقاومسازی است ،اضافه کرد :این کار بزرگ جز با
مشارکت عمومی میسر نمیشود و ما باید دایره خیرین را
گسترش دهیم.وی با بیان اینکه مجتمعسازی و ساخت
مدارس بزرگ و متوس��ط سیاست ما است زیرا این موارد
در کیفیت آموزش��ی تاثیرگذار است ،گفت :در کشور 15
میلی��ون و  ۱۴۰ه��زار دانشآموز در  ۱۱۰هزار مدرس��ه
آم��وزش میبینند.حاجیمیرزایی اظهار کرد :اگر خواهان
حل مشکالت آموزش و پرورش هستیم باید وارد میدان
شده و با کارهای سنجیده آنها را رفع کنیم و در این زمینه
از طرحها و ایدههای خالقانه حمایت و پشتیبانی نماییم.
وی جلس��ات ش��ورای آموزش و پرورش را بس��یار مهم
عن��وان کرد و افزود :اعضای ش��ورای آموزش و پرورش

ب��ا آگاهی از مش��کالت منطقه ،ش��ناخت ظرفیتهای
بومی و اتخاذ تصمیمات بسیار مهم ،میتواند راهگشای
مشکالت آموزش و پرورش باشند.وزیر آموزش و پرورش
با تأکید بر اینکه مسائل مربوط به نیروی انسانی آموزش
و پرورش مربوط به امروز نیست ،تصریح کرد :مشکالت
نیروی انس��انی در آموزش و پرورش به دهههای گذشته
بر میگردد که متاس��فانه به طور کامل حل نشده است و
ما این نگران��ی را به دولت گزارش دادهایم تا در پی حل
جدی آن برآییم.وی گفت :دستگاه آموزش و پرورش قبل
از آنکه بتواند مسأله اصلی کشور محسوب شود باید مسأله
اصلی شهر و محله قرار گیرد یعنی آموزش و پرورش باید
کانون یادگیری محله باش��د و ریشههای خود را از آنجا
تقوی��ت کند و به عنوان ی��ک مرکز تبادل آگاهی مطرح
ش��ود.حاجی میرزایی با بیان اینک��ه برآیند آموزشهایی
که به دانشآموزان داده میش��ود باید با محتوای س��ند
تحول بنیادین آموزش و پرورش همس��و باش��د ،افزود:
باید آموزشها در مدارس قابلیت عملی و مهارتی دانش
آم��وزان را افزایش ده��د و از توجه صرف به حوزه دانش
پرهی��ز کرد.وی ادامه داد :بای��د به آموزش مهارت محور
دانشآموزان توجه اساس��ی ش��ود زیرا باعث میشود که
اقتصاد کشور از پایه دگرگون شده و بهبود یابد و این خود
نیز نقش بسزایی در امیدبخشی به جامعه دارد؛ آموزش و
پرورش قطع ًا در پیش��گیری از آسیبهای اجتماعی موثر
اس��ت و در این مقوله نقش خطی��ری بر عهده دارد.وزیر
آموزش و پرورش در خصوص منزلت معلمان گفت :شأن
معلمان بس��یار باال و مهم است اما آنچه از آن هم باالتر
اس��ت این اس��ت که معلمان ،خود منزلت و شأن خود را
حفظ ک��رده و به جایگاه مقدس خود توجه ویژه داش��ته
باشند.وی ادامه داد :اگر میخواهیم تربیت دانشآموزان را
چند س��احتی کنیم به طوری که همه اهداف سند تحول
بنیادین تحقق یابد بای��د از همه ظرفیتهای فکری در
تمام سطوح بهرهمند شده و کمک بگیریم.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور:

فعالیت تاکسیهای اینترنتی به رانندگان تاکسی آسیب زده است

به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور
فعالیت اپلیکیشنهای تاکس��ی اینترنتی مورد استقبال
مردم واقع شده و باعث کاهش درآمد رانندگان تاکسی
و دفاتر آژانس شده اس��ت .مرتضی ضامنی مدیرعامل
اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور در گفتگو با میزان
گفت :در تهران بیش از  ۸۰هزار تا و در کل کشور نزدیک
به  ۳۲۰هزار تاکسی فعال هستند .تاکسیهای سنتی باید
از تکونولوژی استفاده کرده و زمینه مناسب برای رقابت
با تاکسیهای اینترنتی ایجاد شود.وی با اشاره به کارکرد
تاکس��یهای اینترنتی گفت :نوع کاربری تاکس��یهای
سنتی با تاکسیهای اینترنتی متفاوت است .عموما تاکسی
وسیلهای که  ۴مسافر را در مکانهای مختلف سوار کرده
و در مقصدهای متفاوت پیاده میکند .اما استفاده از نرم
افزارهای سفارش تاکس��ی ،به نوعی تاکسی سفارشی
است و کارکردی شبیه دفاتر آژانس دارند.وی مدیرعامل
اتحادیه تاکس��یرانیهای شهری کش��ور درباره تفاوت
دفاتر آژانس با نرم افزارهای درخواست تاکسی اینترنتی
افزود :نوع درخواس��ت تاکس��یها در این روش متفاوت
اس��ت .یکی تلفنی و دیگری با استفاده از نرم افزارهای
آنالین.ضامنی افزود :قیمت پایین و تس��هیل فراخوان
خودرو باعث ش��ده این روشها مورد استقبال مسافران
قرار گیرد که این مس��ئله بر روی کارکرد تاکس��یهای
سنتی و آژانسهای تلفنی تاثیر گذاشته است.مدیرعامل
اتحادیه تاکس��یرانیهای شهری کش��ور گفت :در این
رابطه حوزه تاکسیرانی سنتی نیز باید به سمت استفاده از

تکنولوژی برود .همچنین قاعدهای خاص برای فعالیت
تاکسیهای اینترنتی تدوین و ابالغ شد .بر این اساس،
تاکس��یهای اینترنتی باید سن فرسودگی ،گواهی نامه
خاص ،ساعت کاری و معاینه فنی رعایت کنند تا فضای
کاری مساوی ایجاد شود .ضامنی با اشاره به اینکه الزم
است استفاده از تکنولوژیهای نوین در زمینه تاکسیرانی
نیز در دستور کار قرار گیرد ،گفت :با توجه به دستورالعمل
س��اماندهی و فعالیت تاکس��یهای اینترنتی که توسط
وزاری کش��ور و صمت تایید و ابالغ شد امکان فعالیت
تاکسی داران با مجوز الزم در این شرکتها فراهم شده
اس��ت بنابراین سهمی که از تاکسیها کم شده است از
این طریق جبران شد.مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای
ش��هری کشور ادامه داد :این فضای کسب و کار ،بیشتر
برای بخش خصوصی مناسب است و ما به عنوان نهاد
ش��هرداری باید ش��رایطی را ایجاد کنیم ک��ه این افراد
فعالیت مساوی داشته باشند.ضامنی افزود :تاکسیهای
برخط یک نابه س��امانی ایجاد ک��رده بودند که با یک
دستورالعمل جدید ،ساماندهی شدند و زمینه فعالیت برابر
ایجاد ش��د .گزینههایی که خدمات بهتری داشته باشند
صرف نظر از نامش��ان میتوانند مسافر بیشتری جذب
کرده و موفقتر باشند.مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای
شهری کشور اظهار کرد :وظیفه ما این بود زمینه را برای
رقابتی مس��اوی ایجاد کنیم که انجام دادیم و امیدواریم
با همکاری همکاران ،تاکسیها هم در حوزه تکنولوژی
فعالیت کنند.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران هشدار داد؛

نای��ب رییس انجمن داروس��ازان ایران ضمن
اشاره به آنچه که «کاهش شدید نقدینگی در
داروخانهها» خواند ،گفت :در حال حاضر اقتصاد
داروخانهها به ش��دت دچار بحران شده است.
دکتر علی فاطمی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
به حجم مطالبات داروخانهها از س��ازمانهای
بیمهگر ،گفت :متاس��فانه داروخانهها چهار ماه
از مطالبات س��ال گذشته خود از سازمان بیمه
سالمت یعنی از آذر تا اسفند سال  ۹۷را دریافت
نکردهاند و در حال حاضر نزدیک به یکس��ال
اس��ت که این بخش از مطالبات داروخانهها از
سوی بیمه سالمت پرداخت نشده است.
اقتص�اد داروخانهه�ا در بح�ران و کاهش

شدید نقدینگی

وی ب��ا بیان اینک��ه وضعی��ت پرداختهای
س��ازمانهای بیمهگر نسبت به سال گذشته
بدتر ش��ده اس��ت و این موضوع داروخانهها

کاهش نقدینگی در داروخانهها

را به شدت تحت فش��ار قرار میدهد ،افزود:
امیدواریم این مساله به زودی حل شده و در
خدمترسانی دارویی به مردم و تامین داروی
بیماران مشکلی ایجاد نش��ود .در حالحاضر
اقتصاد داروخانهها به شدت دچار بحران شده
است .باید پرسید که کدام کارمندی میتواند
یکس��ال حقوق��ش را از کارفرمایش دریافت
نکند ،اما باز هم ادامه حیات دهد؟ .متاس��فانه
نقدینگی داروخانهها ش��دیدا کاهش یافته و
ش��رکتهای توزیع هم به آنها فش��ار وارد
میکنند؛ بهطوری ک��ه داروها را در بازههای
کوتاهمدت و بعضا به صورت نقدی در اختیار
داروخانهها قرار میدهند .این درحالیست که
ممکن است یکسال طول بکشد که داروخانه
پولش را از بیمهها دریافت کند.
وضعیت پرداختی بیمهها به داروخانهها


فاطمی با بیان اینکه روند پرداختیهای سال

 ۱۳۹۸س��ازمان بیمه سالمت بهتر است ،اما
هنوز چهار ماه از مطالبات  ۹۷را نپرداختهاند،
ادامه داد :درباره بیمه تامین اجتماعی وضعیت
برعکس است .بهطوری که پرداختیهایشان
در سال گذش��ته بهتر بود ،اما در حال حاضر
حدود هفت ماه تاخی��ر در پرداخت مطالبات
داروخانهها دارند .هر دو بیمه وضعیت مناسبی
ندارن��د و زمانیک��ه با مدیرانش��ان صحبت
میکنی��م ،اف��ق خوب��ی را برایمان ترس��یم
نمیکنند.

س�ند «خدمات نوی�ن» وزارت بهداش�ت

برای داروسازها

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره
به بسته جدید خدمات سالمت در داروخانهها،
اظه��ار کرد :اخیرا وزیر بهداش��ت س��ندی با
عن��وان خدمات نوین داروخانهها را در ابتدای
شهریور ماه امضا کردند که این سند در تاریخ
 ۱۷مهر ماه ابالغ ش��د و قرار ش��ده یکسری
کمیتههای استانی در داخل دانشگاههای علوم
پزشکی ش��کل بگیرد و یک کمیته کشوری
ه��م در وزارت بهداش��ت ای��ن کار را رص��د
کنند.فاطمی ادامه داد :بر اس��اس بررسی این
کمیتهها ،باید استانداردهای خدمات نوین در
داروخانهها نیز تدوین شود .خدماتی همچون
پایش شاخصهای س�لامت در داروخانهها
مانن��د اندازهگی��ری وزن BMI ،ی��ا همان
شاخص توده بدنی و پرفشاری خون میتواند

در داروخانهه��ا انج��ام ش��ود .حتی میتوان
اقدامی انجام داد تا برخی موارد تشخیصی در
داخل داروخانهها امکانپذیر باش��د و اقدامات
پیچیدهت��ری مانند مش��اورههای تخصصی
دارویی و ...نیز میتواند به داخل داروخانهها راه
یابد که اگر این اقدامات در داخل داروخانهها
انجام ش��ود ،میتوانیم تا حد زیادی عوارض
ناخواس��ته داروها را کاهش دهیم.وی تاکید
کرد :با دخالت دادن بیشتر داروساز در فرآیند
نسخهپیچی هم هزینهها به طور چشمگیری
کاهش مییابد و هم عوارض ناخواسته داروها
کمتر میش��ود .البت��ه فعال در ح��ال تدوین
اس��تانداردهای خدم��ات نوین هس��تند و تا
زمانیکه استانداردهای این خدمات مشخص
ش��ود ،این سند قابلیت اجرایی ندارد .بنابراین
باید کمیتهها ش��کل گرفته و استانداردهای
خدمات بروزرسانی شود.
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اخبار حوادث
رهایی  4زن محکوم به قصاص

 ۴نف��ر از بان��وان محکوم به قص��اص در ۶
ماهه نخست امس��ال از اعدام رهایی یافتند.
به گزارش فارس ،از آغاز سال  ۹۸تا کنون با
تالشهای گسترده و خستگی ناپذیر قضات،
اعضا و کارکنان مجتمع ش��ماره  ۳۰شورای
ح��ل اختالف ته��ران (ویژه زندان) مس��تقر
در ندامتگاه ش��هرری تعداد  ۴نف��ر از بانوان
محک��وم پروندههای قت��ل از قصاص نجات
یافتند.براساس این خبر ،احد از این چهار نفر،
هفت س��ال و دیگری بیش از پنج س��ال بود
که در زندان تحم��ل کیفر میکردند و یکی
از آنه��ا قاتل خواهر ش��هید الجوردی رئیس
پیش��ین زندان اوین و دادستان اسبق انقالب
تهران بود ،با تالشهای دلس��وزانه اعضای
ش��ورای حل اخت�لاف و برگزاری جلس��ات
متعدد مذاکره و س��ازش در نهایت موفق به
اخذ رضایت از اولیاء دم شدند و این  ۴زن از
قص��اص نفس رهایی یافته و به آغوش گرم
خانوادههای خود بازگشتند.
کالهبرداری  ۴هزار میلیاردی
با وعده تحویل مسکن

رئی��س پایگاه نه��م پلیس امنی��ت عمومی
ته��ران بزرگ از بازداش��ت ف��ردی خبر داد
که ب��ا وعده تحوی��ل من��زل از  ۳۵۰نفر در
ش��هرری کالهبرداری ک��رده بود.به گزارش
تسنیم؛ س��رهنگ محمد گنجه با اعالم خبر
بازداش��ت یک کالهبردار حرف��های ،درباره
جزئی��ات این خبر اظهار کرد :به دنبال ارجاع
یک مورد پرونده کالهبرداری به پایگاه نهم
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ ،پیگیری و
رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور
کار قرار گرفت.این مقام انتظامی خاطرنشان
کرد :مأم��وران پلیس با اقدام��ات اطالعاتی
در هماهنگ��ی ب��ا مقام قضای��ی ،مدیرعامل
کالهبردار این ش��رکت را که قص��د فرار از
کشور از طریق مرزهای شمالی کشور داشته
شناس��ایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر
کردند.وی اف��زود :متهم (ف��ردی حدوداً 50
ساله) در بازجوییهای پلیسی ابتدا منکر بزه
انتسابی شد اما در برابر مستندات و ادله موجود
به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ حدود
چهار هزار میلیارد ریال از طریق کالهبرداری
و سوءاستفاده از  350نفر از اهالی شهرستان
ری به بهانه واگذاری مسکن اعتراف کرد.
دستگیری فردی با فرار مالیاتی
 ۹۴میلیاردی در کرج

فرمانده انتظامی استان البرز از بازداشت فردی
خبر داد که با تاسیس و ثبت شرکتهای صوری
و تجاری ،اقدام به فرار مالیاتی  ۹۴میلیارد ریالی
کرده بود.به گزارش تسنیم،س��ردار عباسعلی
محمدیان با اعالم خبر کش��ف ف��رار مالیاتی
دهه��ا میلیاردی در کرج ،درب��اره جزئیات این
خبر اظهار کرد :در پی دریافت نیابتی ،مبنی بر
فرار مالیاتی فردی ،توسط یکی از ادارات استان
خراسان رضوی و دستور رسیدگی به موضوع
از دادسرای کرج پرونده به پلیس آگاهی استان
البرز ارجاع ش��د.فرمانده انتظامی استان البرز
ادامه داد :بالفاصل��ه کارآگاهان اداره مبارزه با
جرایم اقتصادی پلیس آگاهی وارد عمل شده
و در بررس��ی جزئی��ات پرونده مطلع ش��دند،
متهم با تأسیس ش��رکتهای صوری ،دریافت
کارت بازرگانی و امتیازات این ش��رکتها اقدام
به واردات کاال در حجم بس��یار باال کرده و به
علت نپرداختن مالیات ،موجب تضییع حقوق
بیتالمال و فرار مالیات��ی به مبلغ  94میلیارد
ریال شده اس��ت.وی تصریح کرد :با توجه به
عدم وجود آدرس دقیق از نامبرده ،متواری بودن
وی و اینکه فقط آخرین آدرس این شخص در
س��ال  90در کرج موجود بود ،با پیگیریهای
ش��بانهروزی و بررسی آدرس��های احتمالی و
انجام تحقیقات نامحسوس در نهایت متهم در
منطقه «مهرویال» شناسایی و در یک عملیات
غافلگیرانه دستگیر شد.محمدیان خاطرنشان
کرد :متهم پ��س از انتقال به پلیس آگاهی به
جرم خود مبنی بر ف��رار مالیاتی اعتراف کرده
و اذعان داشت ،پس از دریافت کارت بازرگانی
در استان خراسان رضوی اقدام به واردات انواع
کاالها اعم از تجهیزات پزشکی و الکترونیکی
کرده و به علت بدهی و فرار مالیاتی به ش��هر
کرج متواری و در آن جا ساکن شده است .این
مقام انتظامی گفت :متهم با صدور قرار وثیقه
قانونی روانه زندان شد.

