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خبرخبر

شبکه های اینترنتی در کنار مزایای بی شمارش، معایبی نیز دارد 
که عدم آشنایی کامل با فضای مجازی می تواند آسیب هایی 
را برای خانواده ها به بار آورد بنابراین جایگاه خانواده به عنوان 
مهم ترین واحد اجتماعی، فن آوری های اطالعات و ارتباطات، 
ظهور اینترنت و گسترش فراگیر شبکه های اجتماعی و طرح 
آن ها در قالب فرصت ها و تهدیدها باید مورد بررسی قرار گیرد.

عدم آشنایی والدین از اینترنت و فضای مجازی باعث شده که 
کودکان به خاطر برنامه ها وبازی های جذاب در فضای مجازی 
به سمت آن جلب شوند که این خود موجب خطراتی می شود 

که در کمین آنهاست.
رفتار  به  والدین  توجه  و  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری 
کودکان بسیار مهم است و برای جلوگیری از هم پاشیدگی 
خانواده ها، والدین باید تا حدودی به فناوری های روز دنیا مسلط 
و آگاه باشند که هر گونه تغییر رفتار در فرزندان به معنای تغییر 

تفکر آن ها است.
*شبکه های اجتماعی درشکل دهی هویت کودکان 

اثر گذار است
اجتماعی  علوم  گروه  علمی  هیئت  عضو  محسنی فر  اکبر 
ارتباط به وسیله  اینکه  با اشاره به  دانشگاه پیام نور ورامین 

فضای مجازی در سال های اخیر جایگاه قابل توجهی را بین 
است،  کرده  پیدا  جامعه  در  کودکان  و خصوصا  نسل جوان 
اظهار کرد: شبکه های اجتماعی درشکل دهی به هویت و ابعاد 

مختلف زندگی فردی و اجتماعی، اقتصادی اثرگذار است.
وی با بیان اینکه افراد جهت جلوگیری از مشکالت مالی و 
باید برای ورود به دنیای مجازی اطالعات کافی  اجتماعی 
در اختیار داشته باشند، تصریح کرد: اینترنت یکی از ابزارهای 
مناسب برای توسعه افکار و اندیشه های بشری است البته به 

شرط آن که در راه صحیح استفاده شود.
نور  پیام  دانشگاه  اجتماعی  علوم  گروه  علمی  هیئت  عضو 
ورامین ارتباطات سالم در فضای مجازی وهوشیاری جوانان 
و خانواده ها نسبت به تهدیدات فضای سایبری را در اولویت 
دانست و خاطر نشان کرد: پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
برای  و  است  مهم  بسیار  فرزندان  رفتار  به  والدین  توجه  و 
جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده ها، والدین باید تا حدودی 
به فناوری های روز دنیا مسلط و آگاه باشند که تغییر در رفتار 
فرزندان به معنای ایجاد تغییردر نوع تفکر آنهاست و هنگامی 
که بنیان فکری و شخصیت آنها به صورت ناصحیح شکل 
گیرد، راه نفوذ شیادان به حریم خصوصی افراد و محیط امن 

خانواده باز می شود.
محسنی فر فرهنگ سازی جهت کاهش پیامدهای استفاده 
جوانان  و  نوجوانان  بیشتر  که  مجازی  فضای  از  کنندگان 
هستند ضروری دانست و افزود: اطالع رسانی، آموزش نحوه 
استفاده صحیح از این فناوری و همچنین برگزاری کالس 
های آموزشی در مدارس جهت آگاهی دادن در مورد مزایا و 
معایب فناوری های جدید یکی از راهکارهای مقابله با آسیب 

های فضای مجازی است.
فعالیت های  در  شرکت  به  والدین  تشویق  بر  تاکید  با  وی 
اجتماعی و تقویت این گونه رفتارها گفت: گذراندن مدت زمان 
بیشتر والدین با فرزندان در فضای بیرون از خانه به گونه ای 
که از نظر عاطفی، احساس خأل نکنند، باعث می شود فرزند به 

فضای مجازی پناه نبرد .
نور  پیام  دانشگاه  اجتماعی  علوم  گروه  علمی  هیئت  عضو 
ورامین گفت: یکی دیگر از راهکارهای مقابله با آسیب های 
فضای مجازی استفاده از ظرفیت هایی همچون رسانه های 
دیداری و شنیداری، روزنامه ها، مجالت، نشریات جهت نهادینه 

شدن فرهنگ سایبری است.
محسنی فر ادامه داد: برگزاری جلسات آموزشی از سوی امور 

در  والدین  نمودن  آشنا  به منظور  شهرستان ها  در  فرهنگی 
وزارت  سوی  از  آموزنده  آگهی های  پخش  فناوری ها،  مورد 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در رادیو و تلویزیون در جهت افزایش 
آگاهی خانواده ها در خصوص خطرات ناشی ازاینترنت، پخش 
از  اینترنت  معایب  و  مزایا  درباره  آموزشی  کوتاه  برنامه های 
زبان ورزشکاران و هنرمندان محبوبی که عموما جوانان آنها 
را الگوی خود قرار می دهند و همچنین ساخت و پخش فیلم ها 
و سریال هایی با موضوع اینترنت و مزایا و معایب آن اثر گذار 

است.
وی بیان کرد: وضع قوانین سختگیرانه تر جهت برخورد با 
پلیس  بیشتر  هوشیاری  و  آگاهی  اینترنتی،  جرایم  مجرمان 
سایبری در مورد انواع جدید جرایم رایانه ای، طراحی بازی 
های رایانه ای به گونه ای که در آن ها انواع خطرات موجود 
در فضای مجازی و نشان دادن راهکارهایی جهت آشنایی و 
مقابله با آنها، طراحی و تدوین بخشی در کتاب های درسی در 
ارتباط با آشنایی دانش آموزان با فناوری های جدید استفاده از 
آموزه های دینی از جمله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان 
نوعی کنترل اجتماعی توسط هر شخص، هنجارسازی های 
مثبت و ترویج فرهنگ استفاده از اینترنت و فضای مجازی از 

دیگر راهکارهای مقابله با آسیب های فضای مجازی است.
عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ورامین 
با اشاره به اینکه استفاده  بیش ازحد اینترنت، وابستگی شدید 
روانی و فکری را به دنبال دارد، اظهارکرد: با ورود اینترنت و 
رایانه به درون خانواده ها، بین والدین، معلمان، مربیان ودانش 
آموزان )فرزندان( جدایی فکری وعاطفی رخ می دهد ونتیجه 
تحقیقات نشان داده که درصد باالیی از نوجوانان و جوانان 
یابی،  دوست  نظیر  بیهوده ای  فعالیت های  برای  اینترنت  از 
بازی وصحبت با یکدیگر استفاده می کنند و قطعا نوجوانی 
که پشت میز رایانه و اینترنت نشسته است، برنامه های سایت 
را لذت بخش تراز سخنان پدر ومادر وتکالیف مدرسه می داند 
و درنتیجه در ارتباطات، رفتار و زندگی اجتماعی او اختالل 
ایجاد می شود.محسنی فر تصریح کرد: درعصر جهانی شدن، 
نظام آموزشی ما بحران های جدی را پیش رو دارد لذا الزم 
فناوری های  از  بهینه  واستفاده  بهره گیری صحیح  با  است 
جدید ارتباطی، نظیر اینترنت با ایجاد جذابیت در مطالب و مواد 
آموزشی، توانایی تولید و باز تولید اطالعات را کسب کند، و از 
این روش نه تنها درمواجهه با این فرآیند رانده نشود، بلکه 

درمتن وبطن تحوالت جهانی نقش آفرینی کند.

بایدها و نبایدهای حضور کودکان در فضای مجازی

 پسروی آب دریای خزر به عنوان یکی از 
بین المللی  تاالب  آب  تامین  اصلی  منابع 
زیست  ذخیرگاه  هفت  از  یکی  میانکاله 
نبض  جاری،  سال  در  ایران  در  جهان  کره 

خشکسالی را در تاالب تندتر کرد.
 بر اساس گزارش مرکز ملی تحقیقات دریای 
خزر مستقر در ساری، تراز آب این دریا در 
قبل  سال  بهار  به  نسبت  جاری  سال  بهار 
)۹۷( به دلیل کم شدن ورودی آب رودخانه 
ولگا در روسیه ۱۲ درصد کاهش یافت و این 
وضعیت تاثیر خود را در پسروی تاالب بین 
المللی میانکاله به درستی نمایان کرده است 
به طوری که بنا به اظهار مسئوالن محیط 
می  آینده  سنوات  در  پسروی  تداوم  زیست 
تواند مشکالت این ذخیرگاه را افزایش دهد.

طبق گزارش های رسمی محیط زیست، در 
یک دهه گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد از مساحت 
۴۴ هزار هکتاری تاالب بین المللی میانکاله 
که زمانی گذر از آن به دلیل پرآبی با قایق 
امکانپذیر بود، خشک شد و این تنش آبی 
می رود تا فاجعه زیست محیطی موسوم به 
ریزگردها را برای منطقه و کشور در آینده ای 

نه چندان دور رقم بزند.
بر اساس این گزارشف طرح احیاء تاالب بین 
المللی میانکاله نیز با وجود اعتباری اختصاصی 
از سوی دولت تدبیر و امید به دلیل پسروی 
دریای خزر به عنوان منبع اصلی تامین آب 
آبه  حق  تامین  طرح  اجرای  عدم  و  تاالب 
صرفا جلوی سرعت خشکی را گرفته و اثرات 

چندانی در احیاء نداشته است.
مصوبه احیاء تاالب 

در  و  امید  و  تدبیر  آمدن دولت  با روی کار 
پی ثمربخش بودن طرح احیاء دریاچه ارومیه، 
المللی میانکاله نیز  برنامه احیاء تاالب بین 
در دستور کار قرار گرفت به طوری که در 
سال ۹۴ در نخستین نشستی که برای این 
منظور به ریاست معاون اول رئیس جمهوری 
تشکیل شد، حدود ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
به تصویب رسید که قرار شد در یک پروسه 
زمانی پنج ساله در اختیار دو استان گلستان و 

مازندران قرار داده شود.
تنها  تاکنون  بررسی ها نشان می دهد که 
۱۵۰ میلیارد ریال معادل یک چهارم اعتبار 
به این دو استان اختصاص یافت که سهم 

استان مازندران کمتر از یک سوم بوده است.
الیروبی تاالب های محلی حاشیه تاالب بین 
المللی میانکاله شامل لپوی بزرگ و کوچک، 
کانال،  ایجاد  با  خزر  دریای  از  آب  انتقال 
 ' کانال  به خصوص  الیروبی خلیج گرگان 
خزینی ' از طرح های اولیه احیاء بود که در 
چند سال اخیر صرفا بخشی کوچکی از این 
رودخانه  و  تاالب  پروژه که شامل الیروبی 
های ضلع جنوبی تاالب، اجرایی شد و سایر 
گرگان  خلیج  الیروبی  بخصوص  ها  اقدام 
به دلیل هشدار کارشناسان مبنی بر احتمال 
میزان خشکی و سرازیر شدن آب  افزایش 
تاالب به سمت خلیج ، رنگ اجرایی به خود 

نگرفته است.
پسروی دریای خزر عامل اصلی 

خشکی تاالب 
تحقیقات  و  مطالعات  ملی  مرکز  سرپرست 
دریای خزر مستقر در ساری گفت که تراز 
آب این دریا در بهار سال جاری نسبت به 
درصد   ۱۲ حدود  قبل  سال  مشابه  مدت 

کاهش یافت.
بر  افزود:  هاشمی  بنی  معصومه  سید  دکتر 
تراز  ایستگاههای  آماری  های  داده  اساس 
سنجی سواحل جنوبی دریای خزر، میانگین 
تراز آب دریا در بهار سال جاری به ۲۷.۹ متر 
به مدت مشابه سال قبل  رسید که نسبت 

کاهش ۱۲ درصدی را نشان می دهد.
میزان  شدن  کم  را  کاهش  این  دلیل  وی 
به  ولگا  رودخانه  از  دریای خزر  ورودی  آب 
عنوان بزرگترین تامین کننده آب این دریا 
اعالم کرد.بنی هاشمی گفت: قطعا پسروی 

آب دریای خزر در منابع آب سواحل و محیط 
زیست تاثیر گذار است.

الیروبی نهرها اقدام اولیه احیاء 
رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل 
تند  دلیل  مازندران  زیست  محیط  حفاظت 
شدن ضربان خشکی در تاالب بین المللی 
میانکاله را ناشی از پسروی آب دریای خزر، 
تغییرات اقلیمی، عدم تامین حق آبه مورد نیاز 
دانست و گفت که تمامی این عوامل باعث 
شده تا با وجود برخی اقدامات برای احیاء ، 
این فعالیت ها اثرات چندان مثبتی جزء توقف 

انتشار ریزگردها به منطقه نداشته است.
در  تاکنون  افزود:  اسماعیلی  اهلل  روح  دکتر 
از  کیلومتر   ۶۶ حدود  احیاء  طرح  اجرای 
نهرهای انتقال آب شیرین به تاالب الیروبی 
شد و در سال جاری نیز الیروبی حدود ۳۰ 
کیلومتر از این نهرها نیز در دستور کار قرار 

گرفته است.
که  ها  طرح  این  اجرای  با   : داد  ادامه  وی 
توانستیم  حد  تا  شود  می  قلمداد  موقتی 
خشکی بخشی از تاالب میانکاله را که در 
سنوات گذشته رخ داده ، در حد خیس کردن 
متوقف کنیم تا از انتشار گرد و غبار در منطقه 
که می توانست فاجعه زیست محیطی را به 
دنبال داشته باشد، جلوگیری شود.اسماعیلی 
گفت: در سال جاری به دلیل کاهش ورود 
آب رودخانه ولگا روسیه  به دریای خزر، این 
دریا نیز به عنوان منبع اصلی تامین آب تاالب 
میانکاله با پسروی مواجه شد و این روند تاثیر 
خشکسالی  سرعت  افزایش  در  مستقیمی 
این تاالب داشت و در چنین شرایطی سایر 

اقدامات احیاء شامل انتقال آب از دریای خزر 
را نیز با مشکل مواجه کرد.

رئیس اداره محیطزیست طبیعی مازندران در 
مورد الیروبی خلیج گرگان ، کانال خزینی و 
چپقلی برای انتقال آب خزر به تاالب میانکاله 
برای  مطالعاتی  کارهای  داشت:  اظهار  هم 
اجرای این طرح ها نیز انجام شد، ولی هنوز 
نمی توان به درستی اطمینان کرد که این 
کارها نیز بتواند نتیجه مثبتی را به دنبال داشته 
باشد، چرا که احتمال می رود با الیروبی این 
خلیج  وارد  نیز  تاالب  آب شیرین  ها  کانال 

شود.
وی افزود : ما برای ماندگاری آب شیرین در 
تاالب که با الیروبی نهرها ایجاد شد، دایک 
تا  ایجاد کردیم  را در حاشیه جنوبی  خاکی 
بتوانیم حداقل برای مدتی آب را نگه داریم 
و پیش بینی می شود با الیروبی کانال ها 
و خلیج به دلیل شیب زمین به سمت شمال، 
یعنی  شمال  سمت  به  شیب  با  تاالب  آب 

داخل خلیج انتقال یابد.
مصوبه حق آبه در وزارت نیرو

آبه تاالب  این مسئول در مورد تعیین حق 
میانکاله نیز گفت : ستاد احیاء تاالب مقرراتی 
را برای تعیین حق آبه مصوب و به وزارت 
نیرو ارسال کرد و این وزارخاته موظف است 
تا حق آبه مورد تصویب را به رسمیت بشناسد 
تا بتوانیم با برنامه های در دست اجرا کور 
تاالب  خشکی  کاهش  برای  امیدی  سوی 

ایجاد کینم.
رئیس اداره محیطزیست طبیعی مازندران در 
مورد تاثیر آببندان های باالست تاالب که 
به بیش از ۱۰۰ چشمه می رسد در خشکی 
این ذخیرگاه زیست کره هم اظهار داشت : 
در دهه گذشته بدون کارشناسی برای ایجاد 
آببندان پرورش ماهی حدود ۱۰۰ مجوز صادر 
شد و همین تعداد نیز به صورت غیر مجاز 
فعال شدند و این ها بخش زیادی از حق آبه 

تاالب را پیش خور می کنند.
اسماعیلی افزود : برخی از این آببندان ها که 
بیشترین  دارند،  آبگیری  در  باالیی  ظرفیت 
به  باید  و  دارند  تاالب  آبه  حق  در  را  فشار 
گونه ای این آببندان ها تعیین تکلیف شود 
و تاکنون اقدام عملی از سوی دستگاههای 

مسئول انجام نشده است.

تند شدن نبض خشکسالی در تاالب بین المللی میانکاله مدیر آموزش و پرورش بابلسر:
آموزگارانی که دانش آموزان را به 
کالس خصوصی تشویق می کنند، 

منتظر برخورد قاطع باشند
مدیر آموزش و پرورش بابلسر با اشاره به اینکه امسال بیشترین 
آمار قبولی کنکور را در طول تاریخ داشتیم، گفت: اگر آموزگاری 
در کالس کم کاری کرده و دانش آموزان را به کالس خصوصی 
تشویق کند باید منتظر برخورد قاطعانه باشد.احمدرضا مهاجری نژاد 
در نشست خبری با اصحاب رسانه و فعاالن شبکه های اجتماعی، 
اظهار داشت: هر مقدار مشارکت دانش آموزان در کارهای مدارس 
افزایش یابد به همان میزان آسیب ها کمتر می شود و اگر همکاری 
خانواده ها با مدارس نباشد آموزش و پرورش دچار مشکل می شود.

و  کبوتردان  بابلسر،  در  مدرسه   ۳ زودی  به  اینکه  بیان  با  وی 
احمدکال افتتاح می شود، افزود: ۱۹ هزار و ۴۰۰ دانش آموز ثبت 
شده در سامانه داریم و سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در 
بابلسر ۲ متر است.مدیر آموزش و پرورش بابلسر با بیان اینکه 
بسیاری از معلمان مدارس ابتدایی نظافت دانش آموزان را انجام 
می دهند، تصریح کرد: تنبیه بدنی به هیچ عنوان در نظام تعلیم و 
تربیت ما جایگاهی ندارد و موضوع سیلی به دانش آموز مدرسه 
بابلسر به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت و عذرخواهی صورت 
گرفت؛ اما انتظار ما از رسانه ها و مردم در مواجهه با مواردی از این 
دست، مراجعه اولیه به ما و بعد انجام اقدامات بعدی است.مهاجری 
نژاد با اشاره به اینکه پوشیدن لباس فرم برای افرادی که بضاعت 
مالی خوبی ندارند اجباری نیست و این دانش آموزان در مدارس 
شناسایی شده و تحت حمایت هستند و هیچ مدرسه ای اجازه 
احضار یا تحکم دانش آموز را ندارند، خاطرنشان کرد: پوشیدن 
لباس فرم برای ارتقای سطح انضباطی و اداره بهتر مدارس و یک 
توافقی است که نمی تواند مانع از تحصیل شود و از طرفی دیگر، 
سازمان دانش آموزی براساس دستورالعمل وزارتی میتواند 8درصد 
از پول پارچه و دوخت لباس فرم را دریافت کند، اما این مبلغ 
مربوط به آموزش و پرورش نیست و در سطح شهرستان دریافت 
نمی شود.وی افزود: هر اتفاقی در حوزه یادگیری و توانمندسازی 
دانش آموزان در درون مدرسه صورت می گیرد و در صورت نیاز 
کالس فوق برنامه در درون مدرسه انجام می شود و اگر یک معلم 
به کالس خصوصی هدایت  را  آموزان  در کالس درس دانش 
کند در صورت مشاهده و گزارش برخورد می شود.مدیر آموزش 
و پرورش بابلسر با بیان اینکه امسال بیشترین آمار قبولی کنکور 
را در طول تاریخ داشتیم، گفت: ۱8 قبولی در دانشگاه فرهنگیان 
داشتیم که معلم می شوند و دوباره به این شهر برمی گردند و به 
دانش آموزان همین شهر خدمت می کنند.مهاجری نژاد تاکید کرد: 
مالک و مبنای آموزش در مدارس، کتاب درسی است و استفاده از 
کتاب کار غیرقانونی بوده ولی بعضی مواقع خود اولیای دانش آموز 
اصرار بر استفاده از کتاب کار در یک درس خاص دارند که این 

موضوع در آموزش و پرورش ممنوع است.

4 ویالی غیرمجاز در بخش بلده نور 
تخریب شد

دادستان عمومی و انقالب شهرستان نور از تخریب چهار ویالی 
غیرمجاز در بخش بلده نور خبر داد و گفت: ارزش تقریبی این 
ویالها مجموعاً بیش از ۳۲ میلیارد ریال ارزیابی شده است. قنبر 
قنبری از تخریب  چهار ویالی غیرمجاز در بخش بلده نور خبر 
تاریخ ۶ شهریورماه  در  قبلی جهت  اقدام  در  کرد:  اظهار  و  داد 
تخریب چهار ویالی غیرمجاز در روستای تاکر بخش بلده، به 
جهت مقاومت مالک محقق نشده بود.دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان نور افزود: بعد از حدود بیش از دو ماه با هماهنگی نیروی 
انتظامی و حضور دادستان و رئیس دادگستری شهرستان، همچنین 
فرماندهی منطقه انتظامی با اعزام ۱۲۰ مامور در محل حاضر و با 
دو دستگاه لودر اقدام به قلع و قمع همه مستحدثات شده است.

وی با بیان اینکه متخلف با وصف تخریب دیوارها در سال گذشته، 
مجددا اقدام به تکمیل کامل ویالها کرده و به تعدادی از اشخاص 
واگذار کرده بود، افزود: ارزش هریک از ویالها را بیش از 8 میلیارد 
ریال بوده است.دادستان عمومی و انقالب شهرستان نور با اعالم 
اینکه به جهت استحکام ساختمان ها عملیات تخریب بیش از پنج 
ساعت طول کشید، خاطرنشان کرد: در همان تاریخ به اتفاق رئیس 
حوزه قضایی، دادستان و رئیس منابع طبیعی شهرستان در شرکت 
شن سازان هراز که حکم قلع و قمع اعیانی های آن به جهت ساخت 
و ساز در خارج از محدوده پروانه صورت گرفته بود در محل حاضر 
شده و با انتقال مالکیت کل اعیانی از سوی شرکت محکوم علیه 
به منابع طبیعی جهت بهره برداری الزم از سوی شرکت محکوم 

علیه موضوع موقتا حل و فصل شده است./فارس

اجرای طرح غربال گری جلوگیری 
از شیوع شپش در مدارس مازندران

مدیر گروه بیماری های واگیردار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
به فعال شدن مراقبان بهداشت در  با اشاره  پزشکی مازندران 
سطح مدارس استان، گفت: به منظور کنترل پیشگیری از شپش 
سر،طرح غربال گری جلوگیری از شیوع شپش در مدارس سطح 
استان در دستور کار قرار دارد.کاهش دما و سرما در روزهای 
نخست پاییز کافی بود که شپش امسال خیلی زود مهمان مدارس 
مازندران شود.طی سال های اخیر شپش از دغدغه های خانواده ها 
بوده که این موضوع بیشتر در مدارس ابتدایی دخترانه مشاهده 
شده و خانواده ها را به شدت نگران کرده است.از همان روزهای 
نخست خانواده ها نگران ابتالی فرزندشان به شپش هستند و 
در کنار آنان مربیان و معلمان نیز با هشدارها و توصیه ها تالش 
پیشگیری کنند.بحث شپش هرساله در  از شیوع آن  می کنند 
آغاز سال تحصیلی در مدارس به یک معضل تبدیل می شود 
که بیشترین دلیل ابتال نیز عدم رعایت موارد بهداشتی است.اما 
متأسفانه در برخی مدارس استان، برخورد بدی با دانش آموزان 
زمان  تا  می شود  خواسته  دانش آموز  از  به طوری که  شده  آلوده 
بهبودی کامل از حضور در مدرسه پرهیز کند که این موضوع 
اثرات جبران ناپذیری را بر روحیه دانش آموزان به ویژه در جمع 
همساالن خود دارد .مدیر گروه بیماری های واگیردار معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این باره اظهار کرد: 
شپش جز مسائلی است که در فصل سرما نگرانی های را برای 
خانواده ها ایجاد می کند و در این فصل از سال شدت می گیرد.

محمدرضا پارسایی با اشاره به فعال شدن مراقبان بهداشت در 
سطح مدارس استان، افزود: به منظور کنترل پیشگیری از شپش 
مدارس  در   شپش  شیوع  از  جلوگیری  غربال گری  سر،طرح 
سطح استان در دستور کار قرار دارد.وی اضافه کرد: در راستای 
اجرای این طرح به دانش آموزان مبتال راه حل درمان و سایر 
دانش آموزان راهکارهای پیشگیرانه ارائه می شود تا شاهد درگیری 
کمتری باشیم.مدیر گروه بیماری های واگیردار معاونت بهداشتی 
به  توجه  بر ضرورت  تاکید  با  مازندران  دانشگاه علوم پزشکی 
مسائل بهداشتی دانش آموزان، خاطرنشان کرد: خانواده ها مسائل 
بهداشتی و پیشگیرانه را جدی بگیرند و اساس درمان متاثر از 
رعایت دقیق اصول بهداشت فردی و دسترسی، انجام استحمام 
منظم، امکان تعویض منظم و صحیح البسه است.پارسایی یادآور 
شد: رعایت مسائل پیشگیرانه و نکات بهداشتی باتوجه به این 
توصیه های  به  خانواده ها  است  الزم  و  دارد  ضرورت  شرایط 
بهداشتی توجه کنند.وی در پایان گفت:  باال بردن آگاهی های 
بهداشتی خانواده ها در هر جامعه مهم ترین نقش را در تشخیص 

به موقع و درمان سریع افراد مبتال دارد.

با حضور وزیر بهداشت؛

9 داروی تولید داخل رونمایی شد
با حضور وزیر بهداشت، چند محصول دارویی در کارخانه داروسازی بهستان 
رونمایی شد. پنج محصول دارویی شامل کپسول امینک ۴/۰ میلی گرم با کاربرد 
عالئم خوش خیم پروستات، قرص وزیکر ۵ و ۱۰ میلی گرم با کاربرد برطرف 
کننده عالیم بیماری های تکرر ادرار و بی اختیاری ادرار، قرص متفورمین_هگزال 
دو،  تیپ  دیابت  بیماران  در  قندخون  کنترل  کاربرد  با  میلی گرم  هزار  و   ۵۰۰
قرص سیتالوپرام_هگزال ۲۰ و ۴۰ میلی گرم با کاربرد درمان افسردگی، قرص 

سرترالین_هگزال ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم با کاربرد درمان افسردگی، اختالل و 
وسواس اجباری با حضور وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو رونمایی شد.

رئیس کارخانه داروسازی بهستان با بیان اینکه باید از پتانسیل داخلی کشور 
برای تولید دارو استفاده کرد خبر از هزینه واردات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
دالری دارو داد. دکتر پیام دین دوست - رییس کارخانه داروسازی بهستان در 
بازدید وزیر بهداشت از خط تولید دارو در این کارخانه داروسازی، گفت: در حال 
حاضر با هشت شرکت تولیدی، توزیعی، وارد کننده و... در زمینه داروسازی در 
جهان در حال همکاری هستیم که این تعداد ۳۵ درصد کل بازار دارویی جهان 
را تشکیل می دهند.وی با بیان اینکه سالیانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار بیمار از 

داروهای این کارخانه استفاده می کنند، افزود: اکثر داروهای تولیدی ما در حوزه 
داروهای پیوندی، واکسن ها و داروهای درمان سرطان است. همچنین این مرکز 
در تولید پالسما به عنوان اولین کارخانه داروسازی در کشور در حال فعالیت است.

وی افزود: ما ساالنه ۱۲۰ هزار لیتر پالسما با ارزش ۱۲ میلیون دالر جمع آوری 
می کنیم. در طی هشت سال گذشته ۹8۰ هزار نفر اهدا کننده پالسما داشتیم که 
حدود ۶۵۰ هزار لیتر پالسما جمع آوری شده و این رقم باعث ۶۵ میلیون دالر 
صرفه جویی شده است.دین دوست با اشاره به اینکه به عنوان بخش خصوصی به 
دنبال شفافیت هستیم، تصریح کرد: شعار ما و سیاست های ما همواره بر اساس 

بیمار محوری بوده است. 

۲۵۰۰ اتوبوس آماده خدمت رسانی به 
زائران کربال

خدمات  از  کشور  شهری  اتوبوسرانی های  اتحادیه  مدیرعامل 
اربعین  ایام  اتوبوس به زائران کربال در  رسانی ۲۵۰۰ دستگاه 
به  اتوبوسرانی  خدمات  درخصوص  مسلم خانی  خبرداد.محسن 
زائران کربال در ایام اربعین گفت: اربعین امسال جابجایی زائران 
با  همکاری ۳۰ شهرداری و ۳۰ سازمان حمل و نقلی انجام می 
شوند و برای این مهم ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس تدارک دیده شده 
است.وی گفت: از ۲۵۰۰ اتوبوس، تعداد ۱۲۵۰ دستگاه اتوبوس 
در مرزهای چهارگانه شلمچه، چذابه ، خسروی و مهران وظیفه 
جابه جایی مسافران را از پارکینگ به نقاط صفر مرزی دارند و 
۱۲۵۰ دستگاه اتوبوس دیگرهم در خاک عراق مستقر هستند 
و خدمات رسانی می کنند.مسلم خانی ادامه داد: امسال حدود 
۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش ناوگان داریم زیرا تعداد 
زائران بنا بر اعالم ستاد اربعین افزایش یافته است و پیش بینی 
می شود امسال حدود شش میلیون زائر جابجا شوند. این آمارها 
سال گذشته در رفت و برگشت چهار میلیون نفر بود.مدیرعامل 
اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور همچنین از فعال سازی 
اپلیکیشنی بر روی تلفن همراه رانندگان خبر داد که بر اساس آن 

تردد و میزان کارکرد اتوبوس ها مشخص می شود.

وزارت  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
بهداشت با حذف ارز دولتی دارو در صورتی 
از  بیمه ای  التفاوت آن به حمایت  که مابه 

داروی بیماران قرار بگیرند، موافق است.
محمدرضا شانه ساز در پاسخ به این پرسش 
که با توجه به وجود زمینه فساد برای سوء 
استفاده از ارز دولتی دارو آیا وزارت بهداشت 
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و استفاده از 
ارز نیمایی برای واردات دارو و مواد اولیه آن 
موافق است یا نه توضیح داد: اگر از اول این 
سیاست ثابت برای واردات مواد دارویی وجود 
داشته باشد که برای جلوگیری از گران شدن 
دارو، مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز 
نیمایی به حساب وزارت بهداشت و سازمان 
های بیمه گر بیاید تا کمترین فشار و آسیب 

به بیمار وارد شود، بله موافقیم.
رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: اگر این 
اتفاق بیفتد که مابه التفاوت قیمت ارز دولتی با 
نیمایی برای حمایت بیمه ای از بیماران قرار 

بگیرد، وزارت بهداشت موافق است.
شانه ساز درباره زمان اجرای این تغییر گفت: 
معلوم نیست این اتفاق کی بیفتد، اتخاذ چنین 
تصمیمی از سطح سازمان غذا و دارو خیلی 
باالتر است و مسئوالن ارشد کشور باید در 

این زمینه تصمیم بگیرند.
در ماههای اخیر موضوع سوء استفاده از ارز 

۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و مواد اولیه 
به طوری  ها مطرح شده  رسانه  در  دارویی 
معلوم  از  بهداشت  وزیر  نمکی،  سعید  که 
نبودن سرنوشت ۱.۳ میلیون یورو ارز دارو و 
تجهیزات پزشکی سخن گفت که در مواردی 
به جای دارو، کاالهای دیگری از جمله کابل 

برق وارد شده است.

 ۴۲۰۰ ارز  اعطای  دارو،  حوزه  کارشناسان 
تومانی را برای دارو زمینه ساز فساد و واردات 
کاالهای دیگری می دانند که ممکن است 
در  اینکه  ضمن  نباشد،  دارویی  حوزه  در 
دارو  واردات  به  ارز  نوع  این  اعطای  صورت 
و تجهیزات پزشکی تشکیالت و بورکراسی 
انجام  حسن  بر  نظارت  برای  دقیقی  اداری 
الزم  استفاده  سوء  از  جلوگیری  و  واردات 
است که هزینه دیگری بر وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو به عنوان متولی اصلی این 
حوزه تحمیل می کند. در حالی که با حذف 
این ارز و اختصاص آن به حمایت بیمه ای 
از داروی بیماران می توان به میزان زیادی 
جلوی این نوع فساد را گرفت و البته تجویز 
پزشکان و جلوگیری از قاچاق دارو از سیستم 
رسمی دارویی کشور نیز نیازمند نظارت دقیق 
است که با توجه به نظارت وزارت بهداشت 
بر شرکت های پخش و داروخانه ها امکان 

نظارت آن بیشتر است.

شرط وزارت بهداشت برای حذف ارز 4۲۰۰ تومانی دارو


