واردات داروهای گیاهی ممنوع است

مدیرکل اداره کل فرآوردههای طبیعی ،سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با اشاره به ممنوعیت ثبت و ورود داروهای طبیعی جدید از شهریور
سال گذشته ،گفت :تقویت تولیدکنندههای داروهای طبیعی در دستور سازمان غذا و دارو قرار دارد.
مهناز خانوی با اشاره به اینکه حدود  200شرکت تولیدی داروها و فرآوردههای طبیعی و  ۱۲۰شرکت تولید کننده داروهای سنتی در کشور
فعال هستند ،عنوان کرد  :در حال حاضر تالش بر این است که شرکتهای تولید کننده داروهای طبیعی و سنتی تقویت شوند ودر زمینه بررسی
و صدور مجوزهای این دسته از شرکتها فرایند تسریع میشود .همچنین این اداره کل به زودی ساز و کارهای جدیدی در راستای تسهیل
فرایند بستهبندی گیاهان دارویی و تولید دمنوشهای طبیعی دارویی ،به منظور تقویت بازار ،تولید خصوصا در شهرستان ها و مناطق محروم
اعالم خواهد کرد.بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو ،وی افزود :از شهریور سال گذشته عمال واردات داروهای طبیعی را نداریم ،به جز
تعداد محدودی که از قبل مجوز داشته که برای آنها نیز سقف محدودی تعیین شده است.
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یادداشت روز


خبرنگاری نه ژست است نه
عرصه فرصت طلبی

جامعه مجازی
ماجرای انتشار فیلم پیرزن فقیر
ماکویی در فضای مجازی

چند روزی است که فیلمی از پیرزن تنها در
شهرســتان ماکو در یکی از کانالهای فضای
مجازی دســت به دست می شــود که نشان
میدهد نامبرده در شــرایط زندگی ســخت
در خانهای مخروبه و بــدون امکانات زندگی
میکند و اینکه این پیرزن تنها با کمک چند
همشــهری روزگار میگذراند و از کمترین
امکانــات از جمله آب و بــرق و حمایت هیچ
نهادی برخوردار نیست.
حاال محمد محمدنژاد ،رئیس کمیته امداد ماکو
در این زمینه واکنش نشان داده و می گوید :در
فضای مجازی فیلمــی از زندگی پیرزن فقیر
در محله ای از ماکو توســط شهروندی منتشر
شد که با انتشــار این فیلم  تقاضای کمک از
شهروندان را داشت؛ درحالی که نامبرده تحت
پوشــش کامل کمیته امداد امام خمینی (ره)
شهرســتان ماکوســت و از خدمات این نهاد
بهرهمند است.وی افزود :این پیرزن ماهانه ۲۰۷
هزار تومان کمک یارانه و مســتمری از امداد
دریافت میکنــد؛ در حالی که در فیلم مذکور
بهدلیل بیاطالعی هیچ گونه اشاره ای به کمک
امداد به این پیرزن محترم نشده است.
محمدنژاد خاطرنشان کرد :کارت بانکی نامبرده
در مغازه خواربار فروشی جنب منزل ایشان با
هماهنگی بــرادرش در جهت تامین مایحتاج
روزانه زندگی پیرزن محترم به امانت گذاشته
شده است .این پیرزن دارای فرزند و برادر است
و انتقال وی به ســرای سالمندان با هماهنگی
فرزندش واجازه مســئولین شهرستان ظرف
همان روز صــورت میگیرد .وی با اشــاره به
کمکهای مالــی خیرین شهرســتان به این
پیرزن گفت :کمکهای خیریــن محترم در
کنار مساعدتهای امداد به خانواده این فرد نیز
صورت گرفته که جای تقدیر دارد .محمدنژاد
از مردم شهرســتان خواســت تــا در صورت
رویت هرگونه موارد مشابه با کمیته امداد این
شهرستان تماس گرفته و پس از اخذ اطالعات
درســت ،واقعیتها را انعکاس داده و زحمات
مسئولین پرتالش شهرستان را نادیده نگیرند.

مأموریتهای پلیس تعطیلبردار نیست

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه مأموریت های پلیس تعطیل بردار نیست ،گفت :فضای ارتباطی پلیس با مردم و اصحاب رسانه ،شیشهای
و شفاف است.سردار اشتری یادآور شد:ممکن است هر دستگاهی در طول یک روز از تقویم ،تعطیل باشد؛ اما مأموریت های پلیس تعطیلبردار
نیست یا مثال نمی توانیم در یک بازه زمانی یک کالنتری یا پاسگاه را تعطیل و به نیروها استراحت دهیم؛ چرا که وظیفه ما تأمین نظم و امنیت
است و این مهم تعطیل بردار نیست ،حضور پلیس مثل هواست که همه به آن نیاز داریم ،در هر شرایط و زمانی هم به حضور و فعالیت پلیس نیاز
است .سردار اشتری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص انتشار برخی اخبار کذب و شایعات چون خبر «مفقودی ۷کودک پاکستانی»
تصریح کرد  :زمانی که این خبر را دیدم ،بسیار نگران شدم و این موضوع برایم ناراحت کننده بود ،مگر ما می توانیم بپذیریم که چنین اتفاقی
بیفتد و ما دست روی دست بگذاریم؟ خداوند شاهد است که با دریافت خبر متأسف و متأثر شدم و بالفاصله موضوع را پیگیری کردم و اعالم
شد که چنین خبری صحت ندارد.
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میزان ازن در حاشیه شهرها بیشتر از مرکز شهر است

دریا وفایی
گروه جامعه

روزمان مبــارک؛ اما گاهی کمــی خودزنی
بد نیســت؛ خصوصا برای مشــاغل خاص و
تاثیرگذارتر جامعه؛ مثال ما رســانه ای ها ،ما
خبرنگاران .الزم اســت گهگاهی حرفهای
پردرد تکراری مرور شــوند تا شــاید به قول
خودمــان روزگاری خروجی مثبتی داشــته
باشند .دقیقا مشخص نیســت این قصه تلخ
حرفه شــیرین خبرنگاری از کجا شروع شد.
اصال ریتم ناخوش آهنگ «کارت هدیه » آن
هم با سخیفانه ترین وضعی که متاسفانه در بین
برخی دستگاهها مرسوم است را چه کسی یا
عواملی نواختند؟ خودمانیم؛ چرا بعضیهایمان
عادت کردیم به بعضی نازیباییها ،به رفتارهایی
که شــأنمان را به ناکجا آبادها می کشاند یا
بهتر اســت بگوییم از چه زمانــی به بیماری
مهلک «کارت هدیه اجباری » مبتال شــده
ایم یــا مبتالیمان کردهانــد؟ ...حقیقتا اندوه
دیــدن پــاره ای رفتارها با مصیبــت بالیای
طبیعی برابــری میکند ،آن جــا که عده ای
به اصطالح رســانهای باعث شکســته شدن
مرزهای غرور و منزلت ســایر اهالی قلم می
شوند .تا جاییکه مثال برگزار کنندگان فالن
جلسه با دیدن ســیل عظیمی از خبرنگاران
که تا آن روز نمونه چنین حضوری را درهیچ
یک از نشســتهای خبری حوزه شان ندیده
بودند ،مجبور میشوند تم برنامه خود را تغییر
دهند .چگونه اســت که نشستهای خبری
فالن حوزه در سرتاســر ســال ،گاه فقط با 3
خبرنگار برگزار می شود؛ اما مثال در گردهمایی
که قرار اســت اندکی متفاوت تر باشــد ،به
یکباره حتــی عابری کــه از مقابل مجموعه
مطبوعاتیمان عبور می کند نیز احساس دین
کرده و با اشتیاق فراوان خود را ملزم به حضور
می داند .به راستی داشــتن این همه درایت
و کیاستهای مشــمئزکننده عجیب است و
قابل تامل تر اینکه به تازگــی این بیماری به
روابط عمومی ها هم ســرایت کرده اســت...
یادمان نرود که حرفه مقدس خبرنگاری برای
خبرنگاران واقعی ،نه ژســت است و نه عرصه
فرصت طلبی.

خبر ویژه

مهشادکریمی
گروه جامعه

جوالن ازن در هوای گرم پایتخت

هوای تهران این روزها عالوه بر گرد و
غبار و ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون
آالیند ه دیگری را نیز در خود جای داده
که  15روز از هوای تهران را از ابتدای
سال تاکنون در شرایط ناسالم برای
گروههای حساس قرار داده است .به
گفته کارشناسان «آالینده ازن» در
هوای تهران ،نشــان از حضور دیگر
آالیندههایی اســت که ممکن است
خطرناکباشند.
ازن آالیندهای اســت که امســال بیش از
سالهای پیش در هوای تهران افزایش یافت  .
یوسف رشیدی -عضو هیئت علمی دانشگاه
شهید بهشــتی و اســتادیار آالیندههای
محیط زیســتی -در گفت و گو با ایسنا ،با
بیان اینکه برای تولید ازن پیشــرانهایی
الزم اســت ،اظهار میکند :این پیشرانها،
هیدروکربنهــای نســوخته خودروها و
موتورسیکلتها و اکسیدهای ازت هستند
و در کنار اشــعه ماوراء بنفش خورشید در
فصول گرم سال ســبب تولید آالینده ازن
میشــوند؛ بنابراین اگر میخواهیم میزان
ازن کاهش پیدا کند ،ابتدا باید میزان تولید
پیشرانهای آن را کاهش دهیم.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه شــهید
بهشتی با اشــاره به اینکه افزایش ازن در
ســالهای اخیر ممکن است به چند علت
باشد ،تصریح میکند :این امکان وجود دارد
که تابش نور خورشید بیشتر شده باشد یا با
توجه به تردد خودروها ،مقدار اکسیدهای
ازت و هیدروکربنها افزایش پیدا کرده باشد.
میزان ازن در حاشیه شهرها
بیشتر از مرکز شهر است
رشیدی ادامه میدهد :میزان ازن در حاشیه
و اطراف شــهرهای بزرگ بیشتر از هسته
مرکزی شهر است؛ چرا که حاشیه شهرها
ترافیک بیشتری دارند .یکی از روشهایی
که میتوان با استفاده از آن به صحت دادهها
پی برد و کیفیــت دادههــا را کنترل کرد
اندازهگیری میزان ازن در حاشــیه و مرکز
شهر است.
این اســتادیار آالیندههای محیط زیستی
دانشگاه شهید بهشــتی با بیان اینکه ازن
اکسیدکننده قوی است ،تصریح میکند:
وجود آالینــده ازن به این معناســت که
آالیندههای دیگری را در اتمسفر که ناشی
از واکنشهای فتوشــیمیایی است تولید

مطالعه کتب درسی اولویت
نخست کنکوریها باشد

دانشآموز گیالنی اهل شهرستان تالش که
موفق به کسب رتبه  9رشته علوم تجربی
در کنکوری سراســری امســال شد ،در
خصوص علل موفقیت خود اظهار داشت:
کتب درســی منبع اصلی مطالعهام بود و
در هیچ کالس خصوصی شــرکت نکردم
و از ســیدیهای آموزشی کمک گرفتم.

کردهایم .این آالیندههــا در حال حاضر به
دالیلی مانند هزینههــای باالی اقتصادی
اندازهگیری نمیشوند؛ بنابراین ازن نهتنها
خود یک آالینده اســت ،بلکه معرف یک
زنجیره واکنشهای فتوشیمیایی است که
در آن آالیندههای خطرناکی نیز وجود دارد.
رد پای دیزلیها در تولید ازن
حسین شــهبازی که در شرکت
کنترل کیفیت هــوای تهــران مدیریت
واحد مدلســازی و پیشبینی را برعهده
دارد ،درباره چگونگی تولیــد آالینده ازن
میگوید :آالینده ازن از واکنش برخی گازها
مانند اکسیدهای نیتروژن ،ترکیبات آلی و
هیدروکربنها ایجاد میشود و میزان غلظت
این آالینده با شدت گرفتن نور خورشید در
ماههای گرم سال افزایش پیدا میکند.
وی بــا اشــاره بــه تاثیــر خودروهــای
کاربراتوری و دیزلی در تولیــد ازن اظهار
میکند :موتورســیکلتهای کاربراتوری
هیدروکربنهای زیــادی تولید میکنند و
خودروهای دیزلی نیز در تولید اکسیدهای
نیتروژن نقــش دارند و هــر دوی اینها
پایهگذار ازن هستند.

حساس قرار داد.
بررسی آمارها نشان میدهد که آالینده ازن
در تهران طی امســال نسبت به سالهای
قبل افزایش قابل توجهی داشــته اســت.
این آالینده از ابتدای سال تاکنون  ۱۵روز
از هوای تهران را در شــرایط ناسالم برای
گروههای حساس قرار داده است؛ بهگونهای
که اواخر اریبهشــت ماه ( ۳۱اردیبهشت)
غلظت ازن در هوای تهران افزایش یافت و
به شاخص  ۹۱رسید و هوا در آستانه شرایط
ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
پس از آن نیز در  ۹خرداد ماه ازن با شاخص
 ۱۱۵در شــرایط ناســالم برای گروههای
حســاس بود  .در مجموع این آالینده در
هوای تهران طی خرداد ماه امســال  ۴روز
و طی تیر ماه  ۹روز در شرایط ناسالم برای
گروههای حســاس بود  .هوای پایتخت در
مرداد ماه نیز تا روز گذشته ( ۱۵مرداد) به
علت افزایش آالینده ازن  ۲روز در شرایط
ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.

افزایش تدریجی غلظت ازن
طی سالهای اخیر
به گزارش ایســنا ،بر اســاس آمار شرکت
کنترل کیفیت هوای تهران ،هوای پایتخت
در سال   ۹۳و  ۹۴طی هیچ روزی به دلیل
افزایش غلظت آالینده ازن در شرایط ناسالم
برای گروههای حســاس قرار نگرفت؛ اما
در تابستان سال گذشــته به دلیل افزایش
آالینده ازن  ۷روز در شــرایط ناسالم برای
گروههای حساس قرار گرفت .در سال ۹۵
نیز ازن تنها یــک روز ( ۲۶خرداد) از هوای
تهران را در شــرایط ناسالم برای گروههای

جهش ناگهانی ازن
در ۱۱مرداد ماه امسال شاخص ازن
افزایش ناگهانی داشت و در آستانه شرایط
ناســالم برای همه گروهها قرار گرفت .لیال
نظری  -سخنگوی شرکت کنترل کیفیت
هوای تهران -نیز در این روز اعالم کرد که
شاخص ازن به عدد  ۱۵۰رسیده است و در
آستانه شرایط ناسالم برای همه گروهها قرار
دارد .طی سالهای اخیر هیچگاه آالینده ازن
تا به این اندازه نبوده است.
همانطور که اشاره شد هوای تهران در تیر
ماه امســال  ۹روز ناســالم برای گروههای
حســاس بود که علت هر  ۹روز آن آالینده
ازن بود .محسنی روشنی  -مدیر واحد پایش
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران -نیز در
پاسخ به این سوال ایسنا که آیا آالینده ازن

به داوطلبین کنکور هــم توصیه میکنم
که مطالعه کتــب درســی را در اولویت
قــرار دهند«.آرمان زینالــی» دانشآموز
گیالنی اهل شهرستان تالش که موفق به
کسب رتبه  9رشته علوم تجربی در کنکور
سراسر ســال جاری شــد در گفتوگوی
اختصاصی با خبرنگار ایســنا در خصوص
ســاعت اختصاصی بــرای مطالعه اظهار
کرد :زمان مشخصی را تعیین نمیکردم
و بســتگی به میزان بازدهیام داشت و به

همین دلیل ساعات مطالعهام بین  9الی
 12ساعت متغیر بود .وی که در دبیرستان
استعدادهای درخشان میرزاکوچک تالش
تحصیل کرده ،در پاسخ به این سوال که فکر
میکردید چه رتبهای را کسب میکنید؟
گفت :خودم به رتبــه  50فکر میکردم،
وقتی از سازمان سنجش برای اعالم رتبه
با پدرم تماس گرفتند خیلی حس خوبی
بود که باعث خوشحالی شــد.وی با بیان
اینکه در شــب قبل از آزمون کنکور فقط

تبدیل به آالینده شاخص هوای تهران در
تابستان شده است ،میگوید :با وجود اینکه
آالینده ازن در هوای تهــران طی روزهای
گرم سال افزایش پیدا میکند ،ولی آالینده
شــاخص در تهران طی تابستان همچنان
ذرات معلق کمتر از  ۲.۵میکرون اســت و
طی روزهایی که ازن آالینده شــاخص هوا
باشد(AQI ،شــاخص آالیندگی) بر اساس
آالیندگی ازن اعالم میشود.
تاثیرات ازن بر سالمتی افراد
افزایش آالینده ازن در سطح شهر
نگرانیهایی را برای تاثیرات آن بر سالمت
افراد ایجاد کرد؛ چرا که در طول  ۶ماه دوم
سال افزایش مداوم غلظت ذرات معلق کمتر
از  ۲.۵میکرون تاثیرات مخربی بر سالمت
افراد دارد و حاال نفس تهرانیها باید افزایش
آالینده ازن در طول  ۶ماه اول ســال را نیز
تاب بیاورد.
عباس شاهسونی  -سرپرست گروه سالمت
هوا مرکز ســامت محیــط و کار وزارت
بهداشــت -در اینباره به ایســنا توضیح
میدهد :میزان آلودگی ازن در تهران فقط
شامل گروههای حساس میشود .با توجه
به این موضوع توصیه میشود سالمندان،
کودکان و کسانی که بیماری مزمن تنفسی
مانند آسم دارند ،از فعالیت طوالنی مدت و
سنگین در طول روز به خصوص از ساعت۱۲
تا  ۱۷خودداری کنند؛ چراکه شدت تابش
خورشید در این بازه زمانی بیشتر از ساعات
دیگر است.
وی همچنین تاکیــد میکند :این آالینده
برای ســایر افراد خطری ندارد ،اما به دلیل
شدت تابش خورشــید ،بهتر است تا حد
امکان در این بازه زمانی کمتر در معرض نور
آفتاب قرار گیرند.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز با
سواالت کنکور سال گذشته را مرور کردم،
تصریح کرد :در جلسه کنکور سواالت بدون
استرس و با دقت پاســخ دادم و سواالت
زمین شناسی را که برای رشتههای پزشکی
فاقد ضریب است ،پاسخ ندادم .رتبه 9رشته
علوم تجربی کنکور سراسری ،97خطاب به
پشتکنکوریها توصیهکرد :درسخواندن
و کنکور را سخت نگیرید ،کنکور هم یک
آزمون اســت که میگــذرد و باید با لذت
درس خواند تا به هدف تعیین شده دست

تایید این موضوع که ازن میتواند بر سالمتی
تاثیراتی داشته باشد ،اعالم کرده است که
ازن موجــود در هوایی که تنفس میکنیم
قابلیت آسیب رساندن به سالمتی را دارد،
به ویژه در روزهای گرم و آفتابی که بهطور
معمول ازن به حد ناســالم میرسد؛ حتی
میزان نسبتا پایین ازن میتواند باعث بروز
عوارضی بر سالمتی انسان به ویژه مبتالیان
به بیماریهای ریوی ،کودکان ،سالمندان و
افرادی که در خارج از منزل فعال هستند،
شود .در مواجهه با این گاز کودکان در معرض
بیشترین خطر هستند؛ زیرا ریههای آنها
هنوز در حال رشــد و احتمال بروز آسم در
کودکان بیشتر از بزرگساالن است .تنفس
ازن همچنیــن میتواند انواع مشــکالت
سالمتی از جمله درد قفسه سینه ،سرفه،
سوزش گلو و گرفتگی ریه را موجب شود.
قرار گرفتن در معــرض ازن بهطور مکرر و
طوالنی مــدت ممکن اســت باعث ایجاد
زخم دائم در بافت ریه و حتی سرطان ریه
شود.
به گزارش ایسنا ،افزایش تدریجی غلظت
آالینده ازن در هوای تهران هشداری برای
مسئوالن دستگاههای مربوط در پی دارد؛
چرا که با توجه به خشکسالیها ،منشاهای
داخلی گرد و غبار مســتعدتر از هر زمان
دیگری شده و هنوز اقدامات اجرایی برای
کاهش ذرات معلق کمتــر از  ۲.۵میکرون
به طور کامل به انجام نرســیده است .برای
مثال چندی پیش وحید حســینی  -دبیر
کار گروه آلودگی هوا -از بی توجهی برخی
دستگاههای اجرایی نســبت به مصوبات
کاهش آلودگی هوا انتقاد کــرد و گفت :با
گذشت پنج سال از تصویب ضرورت نصب
فیلتــر دوده روی خودروهای دیزلی هنوز
وزارت کشور هیچ اقدامی برای اجرای این
مصوبه انجام نداده است .از این رو الزم است
کهدستگاههایمسئولعلتافزایشآالینده
ازن در تهران و منشاهای این آلودگی را به
طور دقیقتری بررسی کنند تا آالینده ازن
در تابستان به مثابه ذرات معلق کمتر از ۲.۵
ل سرد سال نشود.
در فص 
محمد رستگاری  -معاون نظارت و پایش
اداره حفاظت محیط زیست استان تهران-
نیز طی هفته گذشته در گفت و گو با ایسنا از
تشکیل جلسهای بین دستگاههای مسئول
برای بررســی علت افزایش آالینده ازن در
استان تهران خبر داد .به گفته وی در این
جلسه این موضوع بررسی خواهد شد که
آیا افزایش آالینده ازن به دلیل افزایش دما
بوده یا خیر.

یافت .زینالی از زحمــات والدینش برای
حمایتهای شبانه روزی تشکر و قدردانی
کرد و گفت :والدینم با فراهم کردن شرایط
الزم ،فضای آرامی را برای درس خواندنم
ایجاد کردند که همواره از محبتهایشان
تشکر و قدردانی میکنم.
وی در خصوص انتخاب رشته گفت :همواره
به پزشکی دانشگاه تهران فکر میکردم که
با آغاز زمان انتخاب رشته هم فقط همین
رشته و دانشگاه را انتخاب کردم.

پرسه در شهر

مراسم بزرگداشت
شهدای مریوان
مراسم بزرگداشت شهدای
مریوان با حضور سرلشکر
جعفری فرماندهی سپاه
پاسداران در ستاد فرماندهی
نیروی زمینی سپاه برگزار
شد.

عکس :مهر

برداشت خرما

برداشت محصول خرما از گرمترین مناطق هرمزگان و جنوب کشــور آغاز شده است و این
برداشت کم کم همه مناطق جنوبی را فرامیگیرد .شهرستان پارسیان در غرب هرمزگان دارای
باغات خرماست که به صورت دیم و آبیاری قطرهای و برخی از باغات به صورت غرق آبی آبیاری
میشوند.شهرستان پارسیان از تنوع ارقام خرما برخوردار است که مهمترین آن شامل آزاد،
کبکاب ،زامردی ،مصلی ،بگشی ،شکری ،هلیله و لشت است .عکس  :میزان

وضعیت مشموالن قانون
«منع به کارگیری بازنشستگان»
در سازمان بیمه سالمت

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه
بخشی از بازنشستگان شاغل در این سازمان
مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان
هستند و تعداد آنها باید احصاء شود ،گفت :ما
تابع قانون هستیم و اگر این قانون ابالغ شود،
حتما در اجرای آن پیشگام خواهیم بود.
مهندس طاهر موهبتی درباره وضعیت کارکنان
ســازمان بیمه ســامت در زمینه قانون منع
بهکارگیری بازنشســتگان ،گفت :باید توجه
کرد که بخش عمدهای از بازنشستگانی که در
سازمان بیمه سالمت شاغلند ،بر اساس قانون
یکسوم سازمان مدیریت فعالیت میکنند که
این قانون کماکان وجود دارد.
وی افزود :البته حتما بخشــی از بازنشستگان
شاغل در این سازمان مشــمول قانون منع به
کارگیری بازنشستگان هستند که تعداد آنها
باید احصاء شود .به هر حال نظر ما این است که
مر قانون باید اجرا شود و طبیعی است که ما هم
ّ
باید قانون را اجرا کنیم.
موهبتی با بیــان اینکه قاعدتا بــا اجرای این
قانون از خدمات بخشی از افراد شاغل در این
سازمان محروم میشویم ،افزود :اما روشهایی
از جمله ماده  ۹۴قانون مدیریت وجود دارد که
بر اساس آن ،بازنشستگان میتوانند به میزان
یکســوم زمان در هفته کار کنند و به اندازه
همان یکســوم هم دریافتی داشــته باشند.
بنابراین چنین روشهایی برای اســتفاده از
ظرفیت آنها وجود دارد.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران با بیان
اینکه بنده خودم مشــمول این قانون نبوده و
بازنشسته نیستم ،گفت :از آنجایی که ما تابع
قانون هستیم ،اگر این قانون ابالغ شود ،حتما
در اجرای آن پیشگام خواهیم بود.

گردشگری
نصب یادمان خبرنگاران در
مسیر گردشگری مشروطه

عضوکمیسیونفرهنگیواجتماعیشورایاسالمی
شهر تهران از راهاندازی مسیر گردشگری مشروطه
درمنطقه ۱۲خبرداد.حجتنظری،عضوکمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر ،با اشاره به
احداث مسیر گردشگری مشروطه در منطقه ،۱۲
گفت :با توجه به ظرفیتهای گردشگری منطقه۱۲
در نظر داریم بخش گردشگری مشروطه را در مسیر
بازدید گردشگری تاریخی قرار دهیم .وی با اشاره به
این که سه مسیر پیشبینی شــده که در محدوده
اعمارت مسعودیه ،خانه لیاخوف و  ...قرار دارد گفت
که این اقدام نیازمند انجام هماهنگیهای بیشــتر
با سایر دستگاههاســت.نظری در بخش دیگری از
سخنان خود با بیان این که در آستانه روز«خبرنگار»
قرار داریم و از روز مشروطه نیز عبور کردهایم ،اظهار
کرد :برای پاسداشت زحمات تالشگران در عرصه
خبر در نظر داریم یادمانی در خصوص خبرنگاران
در مسیر گردشگری مشروطه تعبیه کنیم تا یاد و نام
خبرنگاران و راویان عرصه خبر زنده نگهداشته شود.
عضوکمیسیونفرهنگیواجتماعیشورایاسالمی
شــهر در ادام ه صحبتهای خود با اشاره به این که
طی دو هفت ه آینده شناسنامه آثار مشروطه در کنار
بناهای میراثی مرتبط با مشروطه نصب میشود،
خاطر نشان کرد :الزم است که یک موزه فعال رسانه
نیز داشته باشیم و اگر این موزه فعال شود ،میتوانیم
سردیس بزرگان رسانه از ابتدا تاکنون را در این موزه
نصبکنیم.

آموزش
آموزش مهارتی  ۷۰هزار
هنرجو از طریق برونسپاری در
سال تحصیلی جدید

مدیرکل دفتر آموزشهــای کاردانش وزارت
آمــوزش و پــرورش با بیــان اینکه در ســال
تحصیلی گذشــته  ۵۵هزار هنرجو را از طریق
برونســپاری در خارج از آمــوزش و پرورش،
تحت آموزش مهارت قرار دادیم گفت :در برنامه
ابالغی به استانها ۱۵ ،هزار هنرجو را به برنامه
برونسپاری اضافه کردیم و بر این اساس برای
سال تحصیلی جدید  ۷۰هزار هنرجو وارد برنامه
برونسپاری میشوند.مصطفی آذرکیش با اشاره
به توسعه تعامالت با دستگاههای متولی مهارت
بهویژه موسسات خدماتی و تولیدی به منظور
آموزشهای با کیفیت مهارتی در سال تحصیلی
پیش رو اظهار کرد :پیگیــری تفاهمنامههایی
که حوزههای صنعت ،کشاورزی و هنر منعقد
کردهایم ،از جدیترین برنامههای سال تحصیلی
آتی است.وی درباره برونسپاری آموزشهای
مهارتی نیز گفت :پیشبینی میکنیم نســبت
به سال گذشته ،افزایش تعداد دانشآموزان و
هنرجویان را در برونسپاری و توسعه مشارکت
شاخه کاردانش در سال جاری داشته باشیم.
آذرکیش درباره تجهیز هنرستانها نیز گفت:
اخیرا مطلع شــدیم تخصیص اعتبار سنواتی
تجهیز هنرستانها مربوط به ســال جاری به
وزارتخانه ابالغ شده است .وی ادامه داد :ردیف
تجهیز هنرستانها در بودجه سال ۹۷بیش از۳۷
میلیاردتومانپیشبینیشدهکهتاقبلازمهرماه
در اختیار استانها قرار میگیرد.

