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شماره 4405

گزارش

روایت معاون سازمان غذا و دارو از وضعیت دارویی بیماران سرطانی:

همدلی و همگرایی
به جای فرافکنی در بحران کم آبی

سیاسی

آفتاب يزد – عبدالحس�ين طوطياي�ي :اولین گردهمایی
مش��ترک مدیران وزارتخان��ه های نیرو و جهاد کش��اورزی با
محوریت طرح احیاء و تعادل بخش��ی منابع آب زیرزمینی در
 24مرداد ماه با حضور وزیران ومعاونان دو وزارتخانه و مدیران
اس��تانی برگزار شد .این نشست مشترک پیرامون هماهنگی
بیشتر برای رویارویی با بحران کم آبی گرچه بسیار دیرهنگام
ام��ا به دلیل ضرورت مبرمش باید ک��ه آن را به عنوان روزنه
امیدی بر فردای خشک کشورمان تلقی نمود  .البته هنگامی
نس��یم امید ازروزنه این گردهمایی ها خواهد وزید که تنها به
ابرازهمدلی و ضرورت هماهنگی های آمیخته با تعارف در این
برنامه ها بس��نده نشود .انتظارحداقلی از ورای این نشست ها
تشکیل گروه های کار متشکل از کارشناسان خبره هر دو وزارت
اس��ت که به صورت پیگیرانه به یک نظام مش��ترک از مصرف
آب تا تولید غذا برسند .این گروه های کار بیش از قرار داشتن
در چاردیواری های بروکراتیک و گفت و ش��نود های کلیش��ه
ای وکند تر از سرعت فرس��ایش باید که خودرا امداد رسانان
داوطلبی بدانند  .آنهایی که بدون هیچ فراخوان رس��می و در
نیمه های شبی از وقوع یک زلزله آستین باال می زنند تاکه با
نجات جان انسان ها و کمک به آسیب های روحی دردمندانی
عزادار بلکه مرهمی برای تسکین آالم آنان باشند .بدون تردید
عمق بحران خزنده کم آبی و سفره های خالی ازآب زیر زمینی
کمتر از وقوع زلزله ای ناگهانی نیست .اگر که در رخداد زلزله
خودرا مقصر ندانیم اما متاسفانه اثرانگشت بسیاری از صاحبان
اب��زار وتصمی��م برآنچه بر س��ر منابع (حد اقل با س��کوتی
محافظه کارانه که پیشه خود ساختیم .آشکار است.تاکیدات وزیر
جهادکشاورزی،وزیرنیرو ،مجریطرحاحیایآبهایزیرزمینی
کشور و دیگر مسئوالن سخنران مبنی بر ایجاد زمینه مناسب
برای حضور تاثیرگذار تر مشارکت ها و تشکل های مردمی را
باید به مثابه اساسی ترین رویکرد در این گردهمایی قلمداد
نمود .همانطور که آقای حجتی نیز اشاره داشتند سابقه تاریخ
کهن سرزمین ما نشان می دهد که مردمی ترین تشکل های
خود جوش حول منابع مشاع آب صورت گرفته و کماکان ادامه
دارد .بدون تردید بدون اس��تفاده از این ظرفیت های مردمی
هرگز به گذر از این تنگنا نباید که امیدی داش��ت.وزارت های
نی��رو و جه��اد کش��اورزی ضم��ن ب��ه کارگیری تج��ارب و
مهارت های تخصصی خود باید که به سامان دهی بیشتر و فراگیر
این تشکل ها هر چه زودتر مبادرت نمایند .بدون تردید نام تک
تک کارگزاران زحمتکش کشورمان که در این سال های تف
آلود از محدوده مسدود بروکراسی خارج و جای جای این کشور
را حریم خود تلقی می کنند بر برگ برگ درختان آینده که بار
دیگر بر عرصه غیرت آنان خواهد رویید حک می شود .در خالل
تاکید بر همگرایی بیشتری که بین مدیریت منابع آب و مدیریت
تولید و امنیت غ��ذا صورت گرفت ابراز آمادگی معاونت وزارت
نیرو برای در اختی��ار قرار دادن امکانات اعتباری و تخصصی
در ت��داوم حیات کش��اورزی و معیش��ت کش��اورزان ازنکات
برجسته این گردهمایی بود .به نظر میآید هردو وزارت در زمينه
برنامه های اجرایی آبخیز داری و به خصوص آبخوان داری و
روش های جلوگیری از تبخیردر ذخیره آب پش��ت س��د ها
و  ...می توانند تجلی کاملی از همکاری هایی را داشته باشند
که درفضای مثبت این گردهمایی بر آن تاکید گردید.
انتظامی

هزینه  600میلیونی برای  23روز زنده ماندن بیشتر!

معاون تحقیق و توسعه سازمان غذا و دارو گفت :طبق
آنچه در دنیا گفته می ش��ود وج��ود  18تا  22درصد
از کل داروه��ای ثبت ش��ده در هر گ��روه درمانی یک
وضعی��ت خوب تلقی می ش��ود .ح��ال آن که ما بیش
از 55درص��د داروهای ثبت ش��ده در دنی��ا را در ایران
داریم که این وضعیت بس��یار عالی اس��ت .به گزارش
خبرآنالی��ن ،ش��کوفه نی��ک ف��ر در آس��تانه برگزاری
س��مینار" دسترس��ی عادالنه به درمان های نوین حق
هم��ه" ضمن بی��ان این خبر اظهار کرد :خوش��بختانه
وضعی��ت داروهای ضد س��رطان از نظر دس��ته بندی
داروهای دیگر سایر بیماریها در کشورمان از بهترین
حالت برخوردار اس��ت .در حال��ی که داروهای بیماران
دیابتی کمتر از  20درصد در دس��ترس می باش��د.وی
همچنین ادام��ه داد :باالخره س��رطان بیماری درمان
ناپذیر و س��ختی است و همیش��ه همه فکر می کنند
که داروی خوبی در دسترس نیست در حالی که هنوز
بش��ر موفق به درمان این بیماری نش��ده است .معاون
تحقیق و توس��عه س��ازمان غذا و دارو اف��زود :به رغم
ورود داروه��ای جدید همه بر ای��ن باروند که داروهای
مورد نیاز در دس��ترس نیست در حالی که ما در ایران
دسترس��ی بس��یار خوبی ب��ه داروه��ای روز دنیا برای
مکث

بیم��ه ه��ا از داروها و درمانه��ای نوی��ن روز دنیا در
ای��ن زمینه گفت :حمایت بیمه ها را باید از خودش��ان
بپرس��ید؛ اما برای داروهای مورد استفاده در قدم های
اولیه س��رطان پوشش دهی کامل اس��ت اما داروهای
جدی��د که در حال اضافه ش��دن به لیس��ت فهرس��ت
دارویی می باش��د ،تصمیماتی است که وزارت رفاه می
گیرد و به وزارت بهداشت ارتباطی پیدا نمی کند و در
کل پوشش خوبی دارد.

درمان بیماران س��رطانی ایجاد کرده ایم .به گفته وی،
با توجه به مشکالت شدید جسمی بیماران سرطانی به
ط��ور کلی بیمار؛ دولت و بیم��ه هیچ کدام نمی توانند

زنان عربستان برای اولین بار در انتخابات مشارکت میکنند

پس از تصمیم پادشاه سابق عربستان در سپتامبر 2011
که در آن به زنان اجازه داد در انتخابات مش��ارکت کنند،
اکنون آنها در ش��هرهای مکه و مدینه برای رای دادن در
انتخابات آتی ش��هرداریها در ماه دس��امبر اجازه یافتند
ثبتنام کنند.به گزارش ایس��نا ،به نقل از شبکه العربیه،
"جمیله الس��عدی" ،یکی از زنان تاجر در مدینه است که
ریاست کمیته امالک اتاق بازرگانی و صنایع این شهر را
بر عهده داش��ته اس��ت" .صفیناز ابو الشماط" ،معلم یک
مدرس��ه دخترانه در مکه است که اخیرا برای شرکت در
اردوی تابستانی ساالنه این شهر داوطلب شده است .اگر
چه به نظر می رس��د که این دو زن اش��تراکی با یکدیگر

ندارند اما هر دو آنها به عنوان نخس��تین زنان عربستانی
برای رای دادن در انتخابات شهرهایشان ثبت نام کردهاند.
در س��پتامبر  2011ملک عبداهلل بن عبد العزیز ،پادشاه
سابق عربستان اعالم کرد که به زنان این کشور هم حق
رای دادن و هم حق کاندیداتوری در انتخابات را می دهد.
این تصمیم در آن زمان به عنوان گامی از سوی عربستان
به منظور ارتقای حقوق زنان در کشوری که به شدت این
حقوق را محدود کرده ،مورد تحسین قرار گرفت اما چهار
س��ال بعد از اعالم این مس��ئله برای نخستین بار محقق
می ش��ود .دولت عربستان خود را برای اجرای این قانون
جدید آماده می کند و قرار اس��ت  424مرکز رای گیری

بهزیستی

رئیس س��ازمان بهزیس��تی بر گنجانده ش��دن سالمت
اجتماعی در برنامه شش��م تاکید کرد و گفت :امیدواریم
به عنوان نهادی اجتماع��ی بتوانیم خدمات را مطابق بر
آخرین دس��تاوردهای علمی و تخصصی به جامعه هدف
ارائه کنیم.به گزارش ایلنا ،انوش��یروان محس��نیبندپی
با بیان اینکه اس��تفاده از ظرفیتهای موجود کش��ور و
هماندیش��ی با نهادهای آموزشی و دانشگاهها سبب ارائه

از مجم��وع  1623مرک��ز خود را صرفا ب��رای رای دادن
زنان در انتخابات ماه دس��امبر در نظر بگیرد .السعدی به
مجله "س��عودی گازت" گفت :مشارکت زنان عربستانی
در انتخابات شهرداری ها به عنوان رای دهنده و کاندیدا
رویایی برای همه ما بود .این اقدام زنان عربستان را قادر
خواهد س��اخت ت��ا در فرآیند تصمیم گیری مش��ارکت
داشته باشند .السعدی که مشتاق به شرکت در این اتفاق
تاریخی است ،اظهار کرد که همه سندهای خود را پیش
از ثبت نام تنظیم کرده اس��ت .وی همچنین از احتمال
معرفی خود به عنوان کاندیدا خبر داد .همچنین الشمات
نیز گف��ت که از فرط اش��تیاق فراوان برای ش��رکت در

رئیس سازمان بهزیستی:

نسبت به سالمت اجتماعی غفلت کردیم

خدمات یکپارچه به جامعه هدف میشود ،افزود :ژنتیک،
اخت�لاالت تکاملی ک��ودکان ،عوام��ل اجتماعی موثر بر
سالمت ،سالمت و رفاه اجتماعی ،سالمندان ،سالمت در
حوادث و بالیا و س��وء مصرف مواد از مصادیق همکاری

برخورد پلیس با لمپنهای خیابانی

رئی��س پلیس پایتخت از اجرای طرح پلیس برای برخورد با مزاحمتهای
کالم��ی و مزاحم��ان نوامی��س در بوس��تان ه��ای غ��رب ش��هر ته��ران
خبر داد.
س��ردار حسین ساجدینیا در گفتگو با ایسنا ،با بیان اینکه این طرح برای
رس��یدگی به مطالبات بحق ش��هروندان ،پاس��خگويی به نیازهای مردم و
رفع دغدغه هایی که باعث کاهش احس��اس امنیت در جامعه می ش��ود

 500ت��ا  600میلیون تومان برای افزایش  23روز عمر
یک بیمار س��رطانی هزینه کنند بنابراین هزینه کردها
درای��ن باره باید منطقی باش��د.وی در م��ورد حمایت

اجرا ش��د ،گفت :برخورد با مخالن نظم و امنیت عمومی ،هنجارش��کنان
اجتماع��ی ،متعدیان به حقوق ش��هروندی ،مزاحم��ان نوامیس مردم و به
خص��وص لمپن های خیابانی و اف��رادی که اقدام به مزاحمتهای کالمی
ب��رای بانوان کرده و با اعمال خالفکارانه و نامتعارف خود موجبات س��لب
آس��ایش و آرامش ش��هروندان را فراهم می کنند ،هدف اصلی اجرای این
طرح به شمار می رود.

ای��ن دو نهاد اس��ت .بندپ��ی در ادامه با اش��اره به اینکه
محیط زیست و آب موضوعات اولویتدار در برنامه ششم
توس��عه درنظر گرفته شده اس��ت ،بر گنجاندن سالمت
اجتماع��ی در این برنامه تاکید کرد و گفت :طرح تحول

ارقام از  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود .
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انتخابات صبح خیلی زود یکشنبه و چند ساعت زود تر از
موعد به دفتر ثبت نام مراجعه کرده است.وی به سعودی
گازت گفت :من اولین زنی بودم که به مرکز رسیدم .من
اولین کس��ی بودم که ثبت نام کردم و اولین کسی بودم
که در مکه کارت مخصوص رای دهنده را دریافت کردم.
شهرهای مقدس مکه و مدینه عربستان یک هفته زودتر
از دیگر شهرهای این کشور فرآیند ثبتنام رای دهندگان
را آغ��از کردند .با وج��ود آن که تعداد کمی زن به عنوان
رای دهن��ده ثب��ت نام کردند ام��ا مقام ه��ای انتخابات
م��ی گویند که انتظار دارن��د از آنجا که ثبت نام  21روز
طول می کشد ،تعداد این زنان افزایش یابد.
س�لامت با گسترش بیمه س�لامت خوب پیگیری شد ،
اما متاس��فانه در برنامههای مختلف نس��بت به سالمت
اجتماعی غفلت کردیم و نتوانس��تیم آنگونه که شایسته
و بایس��ته است هماهنگی و تبادل نظر داشته باشیم که
خوشبختانه س��ازمان بهزیستی کش��ور و دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی به این جمعبندی رسید که منتج
به انعقاد تفاهمنامه شد.
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سودوکو

حمایت سازمان غذا و دارو از بیماران سرطانی
دبیر ش��ورای بررسی تدوین داروهای ایران خاطرنشان
ک��رد :از طرف دیگر ما هم در س��ازمان غذا و دارو در
راس��تای حمایت از بیماران س��رطانی ،برای داروهایی
که تحت پوشش بیمه نبوده پوشش 70درصدی ایجاد
کرده ایم .وبرای داروهایی که تحت پوش��ش بیمه اند
حمای��ت 70درصدی را به  90درصد افزایش داده ایم؛
در واق��ع این تفاهمنامه ای بی��ن وزارت رفاه و وزارت
بهداش��ت بوده و پولی اس��ت که وزارت بهداش��ت به
بیماران صعب العالج از جمله س��رطانی ها در راستای
دسترس��ی مناس��ب تر به داروها ودرم��ان های جدید
می پردازد.
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 - 7تصفیه خانه بدن  -نقاشی روی شیشه  - 8میسر
بودن  -تا نگرید طفل کی نوش�د  ....؟  -مادر فریدون
 - 9مقاب�ل مناقصه  -ب�رادر  - 10دروغ ترکی  -زینت
داده ش�ده  -ب�ه ص�ورت نوش�ته  - 11عیب گ�زار و
بد گ�و  -پ�رکار  -اصرار برانج�ام کاری با تک�رار و بیان
ض�رورت ه�ا  - 12پایین  -حال�ت گازی آب  -ظلمت
 - 13پر گویی  -هر یک از پنج خشکی عالم  -دربان
 واحد بدمینتون  - 14محرمانه  -ش�خصی بی توجهبه ظواهر و عالقمند به عمق پدیده ها  - 15استخوان
فک  -به مقصد رسیده  -پایین رفتن آب دریا.
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