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شهردار تهران: 

دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات طرح جامع مصوب ندارد

شهردار تهران با بیان اینکه » واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد طرح 
اگر در  و تحقیقات حتی  ندارد«، گفت: طرح واحد علوم  جامع مصوب 
به تصویب شورای عالی شهرسازی  باید  از تهران است،  محدوده خارج 

برسد.
پیروز حناچی در گفت وگو با ایسنا، درباره ساخت و سازهای واحد علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد و نظارت های شورای عالی شهرسازی بر این ساخت وسازها نیز با بیان 
اینکه »دانشگاه علوم و تحقیقات طرح جامع مصوب ندارد«، تاکید کرد: مکاتبات 
بسیاری انجام دادیم تا طرح جامع این دانشگاه به شورای عالی شهرسازی برسد و 
تصویب شود؛ حتی خاطرم هست که از سال 82 این مکاتبات آغاز شد و سال 93 
نیز این کار را انجام دادیم. دبیر پیشین شورای عالی شهرسازی تصریح کرد: طرح 
واحد علوم و تحقیقات حتی اگر در محدوده خارج از تهران است، باید به تصویب 
شورای عالی شهرسازی برسد. درباره زمان ارائه الیحه بودجه شهرداری تهران به 
شورای شهر تهران اظهار کرد: بخشنامه بودجه در شهرداری ابالغ و هفته جاری 
نیز جلسه ای در این باره تشکیل شده است و امیدواریم به زودی پیش نویس بودجه 
سال 98 را به شورای شهر ارائه دهیم. وی خاطر نشان کرد: تالش ما این است 
که الیحه بودجه، بعد از تصویب برنامه سوم شهرداری به شورای شهر ارائه شود تا 
ارتباط معنا داری با این برنامه پیدا کند. شهردار تهران با اشاره به وجود ردیف هایی 
در بودجه ساالنه کشور در خصوص کالن شهرها گفت: در الیحه بودجه سال 98 
برای موضوعاتی چون آلودگی هوا، ترافیک، افزایش طرح کاهش )LEZ( و همچنین 
فاینانس جهت توسعه قطار شهری ردیف های جداگانه ای برای کالنشهرها پیش بینی 

شده است.

ورود سامانه بارشی جدید به کشور
مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ورود سامانه 

بارشی جدید به کشور از روز یکشنبه )۱۶ دی ماه( خبر داد.
احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های 
پیش یابی هواشناسی سامانه بارشی امروز )۱۴ دی ماه( در شمال شرق کشور در 
استان های گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و شمال خراسان جنوبی فعال 
است. وی با بیان اینکه طی امروز سایر مناطق کشور آسمانی صاف تا کمی ابری 
خواهند داشت، تصریح کرد: از بعد ازظهر امروز )۱۴ دی ماه( سامانه بارشی از کشور 
خارج می شود و روز شنبه )۱۵ دی ماه( اکثر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام 
خواهند داشت. مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ادامه داد: از 
روز یکشنبه )۱۶ دی ماه( با ورود سامانه بارشی جدید به تدریج بارش در جنوب غرب 
و غرب آغاز می شود. وظیفه در پایان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده 
نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا )۱۵ دی ماه( کمی صاف تا قسمتی ابری، در بعضی 
ساعات افزایش ابر با حداقل دمای صفر و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و روز 
یکشنبه )۱۶ دی ماه( کمی ابری تا نیمه ابری، در بعدازظهر ابری و با احتمال بارش و 
وزش باد با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱2 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

مسجد جامعی خبر داد

 بررسی موضوع »بوی نامطبوع چهارشنبه تهران«
در شورای شهر

عضو شورای شهر تهران از بررسی موضوع »بوی نامطبوع روز چهارشنبه« 
تهران در جلسه شورا خبر داد.

به گزارش ایسنا، احمد مسجد جامعی صبح امروز در حاشیه تهرانگردی دی ماهی 
خود گفت: اخبار ضد ونقیضی در مورد منشا انتشار این بو مطرح و منتشر شد، از 
همان ابتدا برخی گمانه هایی در مورد نشت فاضالب، زباله سوزی درآراد کوه و .... 
مطرح کردند که به نظر می رسید که اطالعات دقیقی وجود نداشته باشد. وی با بیان 
این که انتشار این بو پدیده نوظهوری بود که باید به دنبال دالیل آن بگردیم، گفت: 
بررسی ها نشان داد که برخی عوامل می تواند دلیل ایجاد و انتشار این بو باشند اما 
دلیل مشخصی نیز برای منشا آن به دست نیامده است. این عضو شورای شهر تهران 
با بیان این که از اول حدس زده می شد که ممکن است این اتفاق مربوط به یک 
شبکه سراسری در تهران همچون گاز باشد گفت: استاندار تهران احتمال داده اند که 
این بو مربوط به نشت گاز مرکاپتان باشد چرا که برای امنیت گاز به آن یک ماده 
اضافه می کند که بوی  شبیه ، بوی چهارشنبه دارند که حالت آالرم دارد اما هنوز 
هم بررسی ها ادامه دارد. وی با بیان این که حتما در شورای شهر موضوع انتشار بوی 
نامطبوع روز چهارشنبه را بررسی خواهیم کرد گفت: متاسفانه برخی ها می گویند که 
موضوعاتی همچون این بو، زلزله ، آب و... ربطی به شورای شهر دارد، اما ما نماینده 
مردم تهران هستیم و باید گزارشی دقیق از چرایی انتشار این بو در صحن شورای 
شهر ارائه شود. مسجد جامعی افزود: به شدت پیگیر آن هستیم که گزارشی در 

خصوص چرایی انتشار و منشا بو در شورای شهر پیگیری وقرائت شود.

الیحه مدیریت یکپارچه شهری بهمن ماه به دولت می رود
سازمان  روستایی  و  شهری  برنامه ریزی  مطالعات  مرکز  سرپرست 
مدیریت  الیحه  وضعیت  آخرین  از  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
یکپارچه شهری خبر داد و گفت: امیدواریم الیحه مدیریت یکپارچه شهری 

طی یکماه آینده به دولت برود.
مجید عبداللهی در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: الیحه مدیریت یکپارچه 
شهری براساس تصمیم دولت به دو بخش تقسیم شد و طی آن قرار شد که یک بخش 
از مدل مدیریت یکپارچه شهری توسط شهرداری بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد و 
شهرداری متولی است که این مدل را ترسیم کند و سپس در کمیسیون کالنشهرها 
به بحث گذاشته شود. وی با بیان اینکه بخش دیگر این الیحه مربوط به ساماندهی 
و یکپارچگی نظامات داخلی محیط شهرداری های کشور است، گفت: در حقیقت 
بازنگری قانون فعلی، حشو و زوائد در قانون، اصالحات ساختاری که بایستی اتفاق 
افتد، جهت گیری های جدیدی که بایستی در قانون  متناسب با  پیشرفت های صورت 
گرفته باشد را وزارت کشور متولی شد. سرپرست مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری 
و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اضافه کرد: خوشبختانه بازنگری 
بخشی از این الیحه که مسئولیت آن به عهده وزارت کشور بوده صورت گرفته است و 
در قالب حدود ۶۴ ماده الیحه مدیریت امور شهرداری ها در وزارت کشور تنظیم شده 
است و مراحل نهایی را طی می کند. به عبارت دیگر تکلیف ما تقریبا به اتمام رسیده و 

امیدواریم طی یکماه آینده با امضای وزیر کشور این الیحه به دولت رود.

اخبار
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گازگرفتگی 12 دانش آموز مدرسه ای در تبریز
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: بخاری گازی در کتابخانه مدرسه ای در محله ولیعصر تبریز حادثه ساز شد. به گزارش ایسنا، وحید شادی نیا در تشریح این خبر، اظهار کرد: عصر امروز، بر اثر این حادثه، ۱2 نفر از دانش آموزان در کتابخانه 

مدرسه ای در خیابان ولیعصر )عج( تبریز دچار گاز گرفتگی شدند. وی افزود: در این حادثه ۱0 نفر از دانش آموزان توسط اورژانس سرپایی درمان شده و دو نفر به بیمارستان انتقال یافتند. وضعیت تمامی مسمومان مساعد گزارش شده است. پیش 
از این نیز سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مسمومیت ۶ نفر در تبریز با گاز مونوکسید کربن، خبر داده است.  وحید شادی نیا در این خصوص گفت: بعد از ظهر امروز در دو حادثه جداگانه در محله ائل گلی و خیابان مفتح به علت نشت گاز 

نامرئی و کشنده مونوکسید کربن از آبگرمکن گازی، اورژانس اعزام شد و پس از اقدامات اولیه در محل، مسمومان جهت ادامه درمان به بیمارستان سینا انتقال یافتند.

سرانجام مصوبه درختان ولیعصر

با کمبود اطالعات روبه رو هستیم
سخنگوی کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر 
تهران مشکالت درختان خیابان ولیعصر را تشریح و از نبود 
نظام اطالعات آماری به هنگام در سازمان بوستان ها گالیه 

کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،وضعیت درختان ولیعصر در این سال ها 
تفاوت چندانی نکرده است. در شورای چهارم قوانینی برای حفظ 
این درختان تدوین شد اما دستگاه اجرایی در عمل چندان به 
این قوانین پایبند نبود، سید آرش حسینی میالنی، رئیس کمیته 
محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران  در گفتگو 

با خبرنگار مهر آخرین وضعیت درختان ولیعصر را تشریح کرد.
* شما چندی پیش تذکری درخصوص درختان ولیعصر 
اشاره  شهرداری  گزارش  به  راستا  این  در  و  دادید  ارائه 

کردید که راضی کننده نبود.
مصوبه ای مورخ ۱۴/۱۰/9۵ وجود دارد که مربوط به شورای 
چهارم است. هدف این مصوبه آن است که بتواند تا حدودی 
مشکالت درختان خیابان ولیعصر را حل و فصل کند. به نظر 
می رسد گزارشی که باید شهرداری ارائه می داد، منظم و کامل 
نبوده است. شهرداری شناسنامه درختان خیابان ولیعصر را به 
صورت ناقص برای ما )کمیته محیط زیست( ارسال کرده یعنی در 
مجموع شناسنامه 32۷ اصله درخت حد فاصل خیابان اسفندیار تا 
جام جم و جزئیاتی از قبیل وضعیت سالمت این درختان را ارسال 
کرده است در حالی که درباره تعداد درختان خیابان ولیعصر، ارقام 
متعددی اعالم می شود و این رقم )32۷ اصله( درصد ناچیزی 
است.  یک دلیل آن است که سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر 
تهران نظام اطالعات آماری به هنگامی ندارد چراکه باید یک بانک 
اطالعاتی مرتب و منظم و در دسترس حاوی اطالعات درختان و 
فضاهای سبز وجود داشته باشد که بتواند به صورت مرتب و دقیق 
گزارش ارائه دهد. در این راستا ما برای آنها )سازمان بوستان ها و 
فضای سبز( الزامی ایجاد کردیم که ظرف شش ماه سیستم خود 
را شفاف کنند. یکی از اهداف ما این است که برای بحث هایی 
نامه نگاری   مانند شناسنامه درختان ولیعصر، به صورت مرتب 

نداشته باشیم.
نظرمی  به  کردید.  اشاره  گذشته  شورای  مصوبه  به   *
آید شهرداری چندان به این مصوبه پایبند نبوده است 
به خصوص حفظ حریم درختان ولیعصر در زمان ساخت 

و ساز ...
اگر بخواهیم از نظر بخشنامه ای به موضوع نگاه کنیم، معاونت 
شهرسازی آن زمان به شهرداران مناطق ۱،  3،  ۶ و ۱۱ اعالم کرد 
باید عقب نشینی حداقل سه متر را رعایت کنند. در این راستا حتی 
از شورای معماری منطقه هم سلب اختیار شده است. براساس 
گزارش هایی که به شورا ارائه شده است، موارد تخلف در حوزه 
این بخشنامه بیشتر  شهرسازی، احصاء نشده چراکه مخاطب 
سازمان بوستان ها است. کمیسیون شهرسازی و معماری شورا هم 
چندان درگیر این مسائل نیست. یکی از کارهایی که باید انجام 

شود، این است که ما این ارتباط را برقرار کنیم.
مسئله دوم، وجود تضاد معیارها است یعنی سه متر عقب نشینی 
با دستورالعمل اداره کل میراث فرهنگی که گفته شده جداره  
آن تاریخی است، تضاد دارد. در آن زمان شورا با خیرخواهی و 
نگاهی مثبت به چنین مصوبه ای رای داده است درحالی که خیابان 
ولیعصر ثبت میراثی شده و عقب نشینی ساختمان های موجود 
میسر نیست، بنابراین این مسائل باید اصالح شود  و عقب نشینی 
تنها درخصوص ساختمان های در حال ساخت امکان پذیر است. 
در حال حاضر ما بر مقوله درخت و حفظ آن متمرکز شده ایم 
تا درختان خیابان ولیعصر را سالم نگه داریم زیرا بانک اطالعاتی 
با فقدان و کمبود  اماده نیست و  باره  این  مدیریت شهری در 
اطالعات روبه رو هستیم. یک مسئله دیگر در حفظ چنارهای 
خیابان ولیعصر، درگیر کردن مردم و گروه های اجتماعی و در واقع 
ایجاد مشارکت اجتماعی است. باید به کسبه و مردمی که در 
راسته  خیابان ها فعالیت می کنند، اطالع رسانی شود که در محدوده 
این صنف مثال ۵۰ درخت چنار نیازمند حفاظت هستند و اقدامات 
شما می تواند در ادامه حیات آنها موثر باشد. ضروری است صنوفی 

را که در این خیابان فعالیت می کنند، را درگیر حفاظت کنیم.
* صنوف خیابان ولیعصر خود یکی از عوامل تهدیدکننده 

درختان ولیعصر در این سال ها بودند.
ما با آمارها و اطالعات مختلفی طی سال های گذشته روبه رو 
بوده ایم. سؤال اینجاست که این اطالعات و آمار به چه دردی 
می خورد؟ در پاسخ باید گفت اطالعات و آمار باید با مردم در 

میان گذاشته شود. اگر این قبیل اطالعات از مردم پنهان شود و 
آن را پخش نکنیم، مردم حساسیتی نسبت به محدوده کاری خود 
ندارند. در تمام دنیا سعی شده مسیرهای پیاده روی و خرید، سبز 
نگه داشته شود تا به نفع کسب و کار باشد. این مسئله می تواند به 
تداوم بقای درختان کمک کند در حالی که برخی از کسبه خیابان 
ولیعصر اطالعات چندانی درباره نقش چنارهای خیابان ولیعصر در 
کسب و کار خود یا نقشی که در حفظ درختان یا صدمه زدن به 

چنارها ندارند.
درختان  به  به جز کسبه  که  مواردی  از  دیگر  یکی   *
این  در  بلند  ساختمان های  ساخت  زد،  آسیب  ولیعصر 
خیابان بود که موجب شد درختان ولیعصر برای استفاده 

از نور خمیده شوند...
برای کریدورهای سبز  علت آن است که ضوابط شهرسازی 
این چنینی در نظر گرفته نشده است. به عبارت دیگر، در حوزه 
شهرسازی با کمبود ضابطه روبه رو هستیم. ما باید این مسائل را 
با شهردار مطرح کنیم و نسبت به این مسئله امیدوار هستیم. 
در خصوص کسبه خیابان ولیعصر هم پیشنهاداتی مطرح است از 
جمله برچسب سیاه به صنوفی که چنین بالیی را بر سر درختان 
می آورند، داده شود. اگر سمن ها بتوانند چنین کاری را انجام دهند، 
این مسئله در فروش آنها اثرگذار است و حتی می تواند موجب شود 
مردم از آنها خرید نکنند. از طرفی، خیابان ولیعصر بافت مسکونی 
و هویت محله ای خود را در بسیاری از نقاط از دست داده است. 
عمالً ما شاهد شب ُمردگی در قسمت هایی از این خیابان هستیم. 

در چنین شرایطی طبیعی است که باید کانونی در نظر گرفته شود 
تا به فکر راسته  خیابان ولیعصر باشند. به نظر من بهترین کانون در 
خیابان ولیعصر تهران، صنوف هستند. بهتر است ابتدا وضعیت آمار 
درختان را سازماندهی کنیم و در این راستا گزارش دقیقی به ما 
ارسال شود. تداخالت اعالم شده را هم باید حل و فصل کرد ولی 

این مسائل بیشتر در رابطه با ساختمان های جدید است.
در رابطه با فاضالبی هم که به داخل اَنهار می ریزد، باید گفت 
کسی مسئولیت این کنترل منشا این فاضالبها را در شهر به عهده 
نمی گیرد و چنین خالئی وجود دارد. در این راستا، شرکت آب 
و فاضالب اعالم می کند که متولی فاضالب خانگی است و باید 
اداره محیط زیست با چنین مسائلی برخورد کند. متأسفانه امکانات 
اداره محیط زیست تهران هم در حد باالیی نیست. به نظر من 
الزم است درباره کنترل آلودگیهای ورودی به خیابانهای مهم 
ادارات  کند.  همکاری  زیست  محیط  اداره  با  تهران  شهرداری 
محیط زیست مناطق شهرداری در گام اول باید پایش انجام دهند و 
موقعیت ورودی های فاضالبی که وارد خیابان ولیعصر می شود را 
شناسایی و اطالعاتی از حجم و پراکنش آنها را به دست بیاورند و 
سپس در این زمینه اطالع رسانی و آگاهی بخشی کنند. سپس باید 
از شهرداران مناطق خواسته شود که به این مسئله حساس شده و 
با متخلفان برخورد کنند. این برخورد به گونه ای است که به طور 
مثال شهرداری با اداره محیط زیست همکاری متقابل داشته باشد. 
وقتی شهرداری پشت اداره محیط زیست قرار داشته باشد، قطعاً 

می تواند جلوی ورود فاضالب را بگیرد. 

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر خبر داد

انتظار بیماران خاص برای تائید اصالت دارو کاهش می یابد

اینکه  بیان  با  مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر 
تمهیداتی برای کاهش انتظار بیماران خاص در تائید اصالت دارو توسط بیمه 
در دست اقدام است، گفت: 2 داروخانه مرکزی هالل احمر در تهران و 39 

داروخانه در سایر استان های کشور فعال هستند.
به گزارش ایرنا از جمعیت هالل احمر، علی فرجی روز جمعه با تشریح فعالیت های 
داروخانه های هالل احمر در سطح کشور، اظهار داشت: این داروخانه ها قدمت زیادی 
در ایران دارد و در برخی استان ها داروخانه های قدیمی دارای ۴۰ تا ۵۰ سال سابقه 
تاسیس بوده و داروخانه مرکزی هالل احمر نیز از داروخانه های شناخته شده و مورد 
اعتماد است؛ به ویژه در دوران جنگ تحمیلی با توجه به کمبود دارو یکی از مراکزی 
که مردم به آن مراجعه کرده و با اعتماد کامل از آن داروی خود را تامین  می کردند 
و از سویی به برند و نوع دارو اعتماد داشتند، داروخانه هالل احمر بود و به ویژه در 

داروخانه مرکزی در تهران مراجعات زیادی وجود داشت.
فرجی افزود: در حال حاضر 2 داروخانه مرکزی شامل داروخانه مرکزی هالل احمر 
و جشنواره در تهرانپارس در تهران و 39 داروخانه هالل احمر در کشور فعال است. 
وظیفه هالل احمر تامین داروهایی است که مردم نمی توانند در جای دیگری آن 
را تامین کنند و در این ارتباط نیز وظیفه ذاتی جمعیت هالل احمر در اعمال بشر 

دوستانه و کمک به مردم تبلور پیدا کرده است و به تامین دارو می پردازیم. این 
مجموعه ها به عنوان داروخانه هایی که پروانه فعالیت از سازمان غذا و دارو دارد و تحت 
نظارت این سازمان است، دارو را از مبادی رسمی و قانونی و با مجوز سازمان غذا و 

دارو وارد و تولید می کند.
وی در مورد انتظار بیماران در تامین داروهای خاص نیز گفت: علت اصلی انتظار 
کشیدن بیماران در داروخانه های هالل احمر و داروخانه های دولتی، وجود سیاستی 
برای کنترل و اصالت دارو توسط نهادهای بیمه گر و نهادهای نظارتی است. بر اساس 
این سیاست، هر دارویی که وارد کشور یا تولید می شود دارای یک کد شناسایی 
بوده و نشان دهنده اصالت دارو و منبع و کانال تامین آن است و زمانی که قرار است 
دارو تحویل بیمار شود هر واحد دارو باید کد آن را اسکن و ارسال کند. پس از ارسال 
مشخصات در سیستم بیمه، اصالت دارو تائید می شود تا بیمه هزینه دارو را پذیرفته 

و پرداخت کند.
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر افزود: متاسفانه گاهی تائید 
اصالت دارو ۴۰ دقیقه زمان می برد، چرا که در بیمه نیز بیماران زیادی در نوبت هستند 
و در داروخانه های هالل احمر بعضا بیش از یک هزار تن در روز مراجعه می کنند که 
ارسال نسخه، زمان می برد. برای این مهمدر داروخانه، تعداد نیروها را افزایش داده ایم 
و در حال حاضر بیش از ۱۰ کارشناس مشغول ارسال کد هستند، اما از سوی دیگر این 

مساله به سرعت اینترنت و پهنای باند در اختیار نیز، وابسته است.
وی اظهار داشت: هر چه تعداد کارکنان پذیرش نسخ هم بیشتر باشد، ممکن است 
علل دیگری سرعت را کاهش دهد. در حال حاضر مشغول رایزنی و مذاکره با بیمه 
هستیم تا راههای بهتری در افزایش سرعت بیابیم. هر چند طراحی این سیستم ها با 
بیمه است. قبال تائید بیمه با سیستم های دیگری در داروخانه ها انجام می شد، در 
حال حاضر دفاتر بیمه های اصلی در داروخانه ها مستقر هستند و تائید نسخ را انجام 
می دهند. این سیستم با تائید اصالت دارو فرق می کند و نسخه را برای بیماران خاص 
تائید می کند تا روند پوشش درمانی وجود داشته باشد که هم اکنون نیز فعال است، 
اما تائید اصالت دارو هر روز با افزایش اقالم داروها افزایش می یابد و برنامه این است 

که پوشش در مورد همه داروهای تولیدی و وارداتی انجام شود.
فرجی گفت: تائید اصالت دارو چند جانبه بوده و هم در فهرست بیمه بودن مهم 
است و هم اینکه دارو از طریق قانونی وارد یا تولید شده است و آیا این دارو به دست 
مصرف کننده اصلی می رسد یا نمی رسد. دلیل عمده تفاوت نرخ ارز در ایران با خارج 

از کشور همین است، دارو با نرخ دولتی ۴2۰۰ تومانی تولید و وارد می شود و تفاوت 
قیمت در کشورهای همجوار زیاد است یکی دیگر از مشکالت ممکن است این باشد 
که دارو توسط افراد سودجو از کشور خارج شود که سود زیادی برای آن ها دارد و 
یک نوع قاچاق به شمار می رود. از این رو باید مطمئن شویم این دارو به دست بیمار 
می رسد نه اینکه سودجویانی که توسط جعل نسخ یا کارهای دیگر این داروها را از 

داروخانه ها تحویل می گیرند و به خارج از کشور صادر می کنند.
وی افزود: جلساتی با همکاران بیمه برگزار شده و نامه نگاری با سازمان غذا و دارو 
و همکاران بیمه گر داشته ایم در این باره سیستم جدیدی طراحی شده است که جا 
افتادن آن زمان می برد و در این مدت درصددیم تعداد کمتری اقالم دارو ارائه تا 
مشکالت سیستم حل شود. به خصوص با توجه ۱۵۰۰ نسخه در روز اگر یک ساعت 
سیستم بیمه قطع شود، با ازدحام شدید بیمار مواجه می شویم و این شرایط در سایر 
موارد چون زمانی که بارکد خوانده می شود یا وقتی بیمار از خرید دارو انصراف می 
شود و این دارو تا مدت ها قابل تحویل نیست تا کدی که قفل شده، باز شود، وجود 

دارد.
مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر عنوان کرد: به هر حال 
گرفتاری های زیادی وجود دارد به خصوص در مورد داروهایی که کم هستند و 
متقاضی خاص دارد، زمانی که بالک می شود بیماران ناراضی می شوند و اظهار 
ناراحتی می کنند، این تفاوت زمان هم کم نیست یعنی بیماری که نیاز به کد اصالت 
دارو دارد، ۴۵ دقیقه تا یک ساعت باید صبر کند. این افراد بیمار هستند و تحمل آن 
ها در انتظار کم است و نمی توانند مطل شوند. با رایزنی های انجام شده، قرار شد به 
داروخانه های پرازدحام یک کانال جداگانه ای از طریق شبکه اینترنت اختصاص داده 
شود تا معطلی زمانی که همکاران به دلیل پایین آمدن سرعت یا قطع شدن سیستم 

، دچار آن می شوند، حل شود.
وی در پاسخ به سواالتی در مورد راه اندازی شعب بیشتر نیز مطرح کرد: داروخانه 
های هالل احمر مورد اطمینان و امین مردم است، منتها سیاست کلی بر اساس اصل 
۴۴ قانون اساسی به سمت خصوصی سازی است و بنابراین دولت و سازمان غذا و 
دارو عالقه ای به اینکه مجوزهای جدیدی بابت داروخانه های هالل احمر بدهد؛ ندارد، 
برخی از نمایندگان مجلس اخیرا اعالم کردند در تهران شعب دیگری افتتاح شود، 
ما نیز اعالم آمادگی کرده ایم در غرب و یا جنوب تهران نیز شعبی تاسیس شود اما 

سازمان غذا و دارو باید مجوز الزم را بدهد.

پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
درباره مصوبه شورای سنجش مبنی بر ورود بدون کنکور 

به ۸5 درصد ظرفیت دانشگاه ها توضیحاتی ارائه کرد.
عبدالرسول عمادی در گفت وگو با ایسنا، درباره توییت دو شب 
گذشته وزیر آموزش و پرورش مبنی بر »خداحافظی با کنکور« و 
مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر »ورود بدون 
کنکور به 8۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها« اظهار کرد: پنج سال از 
اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو می گذرد و در این قانون 
تاکید شده بود که از سال 9۷ باید 8۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها 
بدون کنکور پر شود. وی افزود: امسال اولین سالی است که قبل 
از ثبت نام کنکور سراسری، ظرفیت این 8۵ درصد رشته های آزاد 
از کنکور اطالع رسانی می شود و بدون آن که داوطلبان نیاز به 
شرکت در کنکور داشته باشند مسقیم به دانشگاه های محل اجرای 
رشته های مورد نظر مراجعه می کنند و در وب سایت دانشگاه ثبت 

نام اولیه خود را انجام می دهند. وی ادامه داد: سازمان سنجش 
اعالم خواهد کرد و همه دانشگاه هایی  به زودی  را  فرایند کار 
که ظرفیت آزاد از کنکور دارند اعم از دولتی، آزاد، پیام نور و 

غیرانتفاعی مشمول این مصوبه خواهند بود.
رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش با بیان 
است گفت:  آموزان مالک عمل  دانش  تحصیلی  اینکه سوابق 
داوطلبان مدارک خود را پس از ثبت نام به دانشگاه ارائه می کنند و 
در نهایت دانشگاه پس از بررسی مدارک اعالم پذیرش خواهد کرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا این قانون تنها برای داوطلبان نظام 
جدید اجرا می شود؟ گفت: پذیرش بدون کنکور در دانشگاه ها 

ربطی به نظام قدیم یا جدید بودن ندارد.
وی درباره زمان اعالم شرایط دانشگاهای آزاد از کنکور اظهار 
کرد: شیوه نامه مربوط به تصویب رسیده و باید از سوی دبیرخانه 

شورای سنجش و پذیرش یعنی سازمان سنجش اعالم شود.

جزئیاتی از » ورود بدون کنکور به ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها« اعالم شد


