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با مصوبه کمیسیون تلفیق

جامعه

وامازدواج ۵۰میلیونیشد

طرح ممنوعیت قطعی اینترنت
بدون مجوز مجلس درکمیسیون
آموزش رد شد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آمــوزش مجلس
از رد طــرح ممنوعیت قطعی اینترنت بــدون
مجوز مجلس در نشست دوشنبه گذشته این
کمیسیون خبر داد و افــزود :با واگـــذاری پنج
موسسه مطبوعاتی به بخش خصوصی مخالفت
شد.سلیمی در گفتوگو با خانه ملت از بررسی
و رد طرح واگذاری موسسات مطبوعاتی مانند
کیهان ،ایــران ،جام جم ،اطالعات و همشهری
به بخش خصوصی در نشست دوشنبه گذشته
این کمیسیون خبر داد و افزود :درباره واگذاری
قانون داریم و نیاز به قانونگذاری جدید نبود و
از سویی واگذاری موسسات مذکور مغایر اصل
 110قانون اساسی بود بنابراین پس از بررسی
رد شد.وی گفت :طرح دیگری هم درخصوص
معادل ســازی مــدرک ایثارگران بررسی شد و
به دلیل مغایرت با اصــل  75قانون اساسی و
بارمالی در کمیسیون رد شد.وی افــزود :طرح
دو فوریتی نمایندگان برای ممنوعیت هر گونه
قطعی اینترنت بدون مجوز مجلس مورد بررسی
قــرار گرفت و از آن جایی که مغایر اصل 110
قانون اساسی ،دخالت در امور اجرایی و از وظایف
وزارت ارتباطات و شورای امنیت ملی بود رد شد؛
این طرح به هیچ وجه قابل طرح در مجلس نبود.

تراز آب دریای خزر
 ۱۲سانتی مترکاهش یافت

موسسه تحقیقات آب ایران اعالم کرد :بر اساس
تحلیل داده ایستگاههای ترازسنجی سواحل
جنوبی دریــای خــزر ،میانگین تــراز آب دریــا در
سال آبی  ،97-۹۸به رقم  -27/13متر رسید
و نسبت به دوره مشابه قبل (سال آبی )96-۹۷
کاهش  ۱۲سانتی متری داشت .به گزارش روز
سه شنبه روابــط عمومی موسسه تحقیقات آب،
گزارش نوسانات آب دریای خزر و وضعیت تراز
آب آن در سال  ( 97-۹۸دوره ابتدای  ۹۷تا تیر
) ۹۸توسط مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای
خزر منتشر شد .در این گزارش آمده است :روند
تغییرات تراز آب در سال  97-98مشابه دوره
گذشته سیر کاهشی داشته ،اما بر میزان شدت
کاهش ،به ویژه در سال  ۹۸افــزوده شده است.
کمترین تــراز آب مشاهدهشده در این دوره در
نیمهدوم دیماه  ۹۷و به میزان منفی  27/5متر
و باالترین تراز مشاهدهشده منفی  26/60متر
و در نیمه نخست تیرماه  ۹۸بود و دامنه نوسانی
تراز آب در این سال حدود  ۲۴سانتی متر است.
گزارش منتشر شده نشان میدهد :تراز آب دریای
خزر در همه فصول سال آبی  97-۹۸نسبت به
دوره مشابه قبل کاهش داشته و طبق گزارش
های منتشرشده گذشته ،میزان کاهش تراز آب
در فصل پاییز و زمستان  ۹۷نسبت به دوره قبل،
برابر  ۹سانتی متر و در بهار ۹۸برابر  ۱۲سانتی
متر بود و در فصل تابستان سال  ۹۸میانگین تراز
آب به منفی  27/08متر رسید و نسبت به فصل
بهار یک سانتی متر افزایش و نسبت به تابستان
ســال 97مقدار 18سانتی متر کاهش داشته
است .میزان کاهش تراز آب امسال بیش از سال
گذشته بود و مقدار افزایش تراز آب سالیانه که
به طور معمول از اردیبهشت هر سال آغــاز می
شود و تا تیرماه یا اواســط مــرداد ادامــه دارد ،در
این سال حدود  ۱۵سانتی متر است در حالی که
میزان افزایش تراز آب این بازهزمانی در سه سال
گذشته ،بیش از  ۲۰سانتی متر بوده و عالوه بر
این روند کاهشی تراز آب نیز به دلیل کوتاهبودن
دوره سیالبی رودخانههای مهم در این سال ،از
ماه دوم فصل تابستان آغاز شده است.تراز آب
دریــای خزر از زمــان احــداث نخستین ایستگاه
ترازسنجی ایران در منطقه انزلی در سال ۱۳۲۰
تاکنون روند و شتاب نوسانی متغیری داشته ،به
طورکلی این مقطع زمانی بر اساس روند نوسانی
آب ،به سه دوره از سال  ۱۳۲۰تا  ،۱۳۵۶خزر با
سیر کاهشی تراز آب به میزان  1/4متر و به طور
متوسط  3/6سانتی متر در سال روبــه رو بوده
و در این بازهزمانی عوامل اقلیمی و اثر آن بر میزان
ورودی رودخانهها و افزایش تبخیر و همچنین
دخل وتصرفهای انسانی و مدیریت منابع آب
رودخانههای مهم به ویژه رودخانه ولگا و احداث
سدهای متعدد روی این رودخانه موجب کاهش
تراز آب خزر گشته است.همچنین از سال  57تا
 74تراز آب حدود 2/4متر و به طور متوسط ۱۳
سانتیمتر در سال افزایش یافت .افزایش سریع
تراز آب در این دوره ،موجب پیشروی آب و ایجاد
خساراتسنگینبهسواحلکشورهایحاشیهاین
دریا شد.عالوه براین از سال  ۱۳۷۵تاکنون تراز
آب بیش از 1/3متر کاهش یافته و احتمال ادامه
روند کاهشی تا پایان سال 98مورد انتظار است.

هشداردرباره موج دوم آنفلوآنزا
آنفلوآنزای نوع Bیک نفر را به کام مرگ برد
گروه اجتماعی -اگرچه رئیس اداره مراقبت
بیماریهای وزارت بهداشت از مرگ یک نفر
در جریان آنفلوآنزای نوع  Bخبر می دهد ،اما
خبرهای منتشر شده درباره شیوع و ایجاد موج
برایاینبیماریراتاییدنمیکندودرعینحال
برمراقبتوپیشگیریتاکیددارد.محمدمهدی
گویا روز گذشته در این باره چنین گفت :در موج
اول شیوع این بیماری با آنفلوآنزای نوعH1N1
مواجه بودیم؛ در حالی که هم اینک با نوع  Bاین
بیماریمواجههستیم.تاکنونشواهدیدرباره
همهگیریاینبیماریمشاهدهنشدهضمناین
که نوع ویروس آنفلوآنزا با تغییراتی مواجه شده
است اما حتی در صــورت شیوع با موج قبلی
بیماری قابل مقایسه نخواهد بود.
▪واکسن پیشنهاد می شود

طبق گفته وی تزریق واکسن کماکان تنها
بــرای گــرو ههــای حساس و پرخطر توصیه
میشود و نیازی نیست مردم اقدام به تزریق
واکسن کنند .رئیس اداره بیماریهای واگیر
وزارت بهداشت افزود :خوشبختانه هیچ گونه
کمبود دارویی برای درمان این بیماری وجود
ندارد .وی با اشاره به آمار مربوط به بیماران

بستری ناشی از بیماری آنفلوآنزای نوع  Bدر
بیمارستان ها ،ابراز کرد 492 :مورد مشکوک
در خصوص آنفلوآنزای نــوع  Bداشتیم که
 24مورد از آن در کل کشور بستری شدند؛
ضمن این که یک مورد نیز مرگ داشتهایم .
گویا با بیان این که اکنون موج جدید آنفلوآنزا
نوع  Bآمده است ،افزود :این موج جدید هنوز
گسترشی نداشته و چیزی که مشخص است
این که آنفلوآنزای نوع  Bاز نوع  H1N1آن
خفیف تر بــوده و احتمال همه گیری آن در
هفته آینده وجود دارد.
▪شواهدی بر موج آنفلوآنزا وجود ندارد

همچنین عــرفــانــی ،رئــیــس اداره مراقبت
بیماریهای وزارت بهداشت دیروز درباره موج
دوم آنفلوآنزا ،گفت :تجربه حدود دهه گذشته
در کشور نشان دهنده این است که همهگیری
ک موج بوده و تا
آنفلوآنزاهای فصلی به صورت ت 
االن شواهدی برای موج دوم بیماری در کشور
مشاهده نشده است ونمیتوان دلیلی برای
موج دوم آنفلوآنزا دانست اما میتواند مجدد
یک همهگیری دیگری را در کشور رقم بزند که
مابایدمسائلپیشگیرانهوکنترلرالحاظکنیم.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال
 ۹۹از مصوبه این کمیسیون برای پرداخت
وام ازدواج  ۵۰میلیون تومانی به هر یک از
زوجها در سال آینده خبر داد.
علی اصــغــر یــوســف نـــژاد اظــهــار کـــرد :در
جلسه امــروز سه شنبه کمیسیون تلفیق
جــزء الــف تبصره  ۱۶مــاده واح ــده الیحه
بودجه به تصویب رسید که بر اســاس آن
به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک
مــرکــزی موظف اســت از محل پــس انــداز
و قــرض الحسنه نظام بانکی ،تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ
عقد ازدواج آن ها بعد از یکم فروردین ۹۶
است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند
با اولویت نخست پرداخت کند.
به گفته وی ،طبق ایــن مصوبه تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها
در ســال  ۵۰ ،۹۹میلیون تومان با دوره
بازپرداخت پنج ساله با یک ضامن معتبر و
دریافت سفته است.
یوسف نژاد به ایسنا گفت :بر اساس مصوبه
دیگر ،کمیسیون تلفیق بانک مرکزی مکلف
است از طریق بانکهای عامل مبلغ ۷۰۰۰
میلیارد تومان از محل منابع سپرد ههای
پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی
به تفکیک  ۵۰۰۰میلیارد تومان به کمیته
امــداد و  ۲۰۰۰میلیارد تومان به سازمان
بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی ربط به
مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال

مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار
بــه ص ــورت قر ضالحسنه بــا بــازپــرداخــت
هفت ساله پرداخت کند .در صورتی که
هر یک از دستگاههای مذکور نتواند به هر
میزان سهمیه تسهیالت خود را تا پایان آذر
 ۹۹استفاده کند سهمیه مذکور به دیگر
دستگاههای مشمول تعلق میگیرد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق از مصوبه دیگر
این کمیسیون خبر داد که براساس آن بانک
مرکزیمکلفاستازطریقبانکهایعامل
با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی به
اختصاص مبلغ  ۵۰۰۰میلیارد تومان از
محل منابع سپرد ههای قــرض الحسنه و
عادی بانکها برای پرداخت به تعداد صد
هــزار نفر بــرای ایجاد نیروگاه خورشیدی
پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها
و مناطق محروم به ازای هر نفر  ۵۰میلیون
تومان با بازپرداخت  ۶۰ماه و نرخ  ۴درصد
اقدام کند.
وی افزود :طبق این مصوبه مابه تفاوت نرخ
سود تا سقف  ۱۰۰میلیارد تومان نسبت
به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل
منابع بند الف تبصره ۱۸این قانون پرداخت
م ـیشــود .مسئولیت نصب و راه انــدازی
این نیروگا هها به صــورت رایگان بر عهده
سازمان بسیج مستضعفین است .استفاده
از تسهیالت این بند منوط به ارائه قرارداد
خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه
وزارت نیرو است.

آنفلوآنزای نوع Bچیست؟

بر خالف ویروس آنفلوآنزای نوع  ،Aنوع Bتنها در انسان ها یافت می شود .این ویروس
میتواند واکنش شدیدتری نسبت به ویروس آنفلوآنزای نوع  Aایجاد کنداما آنفلوآنزای
نوع Bبه ندرت می تواند آسیب رسان باشد.

برقراریپروازهایایرانبهمقاصدخارجیبهجزسوئد
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی از
انجام شدن پروازهای خارجی به مقاصد
کشورهای مختلف طبق روال عادی خبر
داد و گفت :در این میان فقط پرواز به مقصد
سوئد آن هم به دلیل اعالم دولت این کشور
متوقف شده است که به نظر میرسد پس
از مدتی دوبــاره به رونــد طبیعی خود باز
میگردد.مقصود اسعدی سامانی در گفت
و گو با ایسنا افزود :وضعیت ایرالینهای

داخلی از این نظر تغییر چندانی نسبت به
گذشته نکرده است.وی با بیان اینکه در
این میان تنها دولت سوئد اعالم کرده است
که هواپیماهای ایرانی نباید به این کشور
بیایند ،ادامه داد :تنها ایرانایر به مقصد
استکهلم و گوتنبرگ در سوئد پرواز داشت
که با توجه به بیانیه اخیر دولت سوئد فعال
متوقف شده است اما برای بقیه پروازهای
خارجی مشکلی به وجود نیامده است.

مسئوالن می گویند

  رئیس شورای عالی داروخانههای انجمن داروسازان ایران مدعی شد:

داروخانهها در آستانه ورشکستگی
رئیس شــورای عالی داروخانههای انجمن
داروس ــازان ایــران با تاکید بر لــزوم پرداخت
مطالبات سال گذشته داروخانهها از سوی
ســازمــان بیمه سالمت ،گفت :دولتمردان
بدانند داروخــان ـههــا در حــال ورشکستگی
هستند .چــرا ص ــدای داروســـــازان شنیده
نــمـیشــود؟مــهــدی زارعـــی در گــفـتوگــو با
ایسنا ،در واکنش به خبری مبنی بر پرداخت
مطالبات داروخانهها تا پایان شهریور ضمن
انتقاد از سازمان بیمه سالمت در خصوص
پــرداخــت مطالبات داروخــانــههــا ،اف ــزود:
داروســازان تاکنون در مسیر تامین به موقع
داروی بیماران ،از هیچ اقــدامــی فروگذار
نکرد هاند و حتی با دریافت وام بانکی تالش
کــرد هانــد که خللی در زنجیره عرضه دارو
ایــجــاد نــشــود ،امــا ایــن تــاســف بــار اســت که
ســازمــان بیمه ســامــت ،نــه تنها مطالبات
ســال گذشته خــود به داروســـازان را تسویه
نکرده ،بلکه مصاحبه معاون بیمه خدمات

ســامــت ســازمــان بیمه ســامــت مبنی بر
پرداخت مطالبات داروخانهها تا شهریور،
خود کتمان واقعیتهاست.وی ضمن تاکید
بر شرایط اقتصادی نامطلوب داروخانهها،
ادامه داد :متاسفانه باید اعالم کنیم که عامل
بسیاری از مشکالت دارویی کشور ،پرداخت
نکردن به موقع مطالبات داروخانهها توسط
سازمانهای بیمهگر است که داروخانهها را به
ورشکستگی کشانده است .انتظار داریم بیمه
سالمت ،هر چ ه سریعتر مطالبات سه ماه دی،
بهمن و اسفند سال گذشته را که معادل پنج
ماه عادی سال است ،پرداخت کند.

آرزویسردارسلیمانیدربازسازیعتباتعالیاتچهبود؟
رئیس ستاد بازسازی عتبات گفت :تنها
کاری که مانده است ،دغدغه نهایی سردار
شهید سلیمانی در توسعه سامرا بود که در
این باره متأسفانه آن چه را مدنظر ایشان
بود هنوز نتوانستیم اجرایی کنیم.حسن
پــارک در گفت و گو با مهر افــزود :برای
سامرا یک طــرح توسعهای  ۴برابری را
دادی ــم امــا طــرح جامع ســامــرا کــه ۳۰۰
متر شعاع اطراف حرم را شامل میشود

نتوانستیم پیاده کنیم چراکه مشکل در
تملک زمینهای اطــراف حرمهاست و
مسئولیت این زمینها هم با دولت عراق
اســت.وی ادامــه داد :دولت عراق هم در
این سالها وضع مالی خوبی نداشت و
نتوانست تملک را درست کند و این طرح
باقیماندهاست.انشاءا...سعیمیکنیم
مسئلهای که سردار آرزویش را داشت بعد
از رفتن اش بتوانیم به پایان برسانیم.

5
از میان خبرها

رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

افزایش  ۶۰درصدی تزریق
واکسن آنفلوآنزا

رئــیــس ســازمــان غــذا و دارو بــا اشـــاره بــه رتبه
دوم ایـــران در مــصــرف آنتیبیوتیک و خطر
مقاومتهای آنتیبیوتیکی در عین حال گفت:
امسال هنگام طغیان بیماری آنفلوآنزا در کشور
مصرف واکسن نسبت به سال گذشته با ۶۰
درصد افزایش روبه رو بود.به گزارش ایسنا ،دکتر
محمدرضا شانهساز در نهمین کنگره تخصصی
و سومین کنگره بینالمللی کنترل عفونت و
استریلیزاسیون و مواد و تجهیزات پزشکی افزود:
چالش دیگر در این حــوزه درخواست داروی
درمــان آنفلوآنزا بود که این توقع میرفت این
دارو در همه داروخانهها در دسترس باشد؛ در
حالی که نگرانی وزارت بهداشت مصرف بیرویه
دارو و به دنبال آن ایجاد مقاومت دارویی و پاسخ
گونبودن درست دارو در سا لهای آینده بود.
این درحالی است که همواره یکی از مهم ترین
راههای کنترل بیماری آنفلوآنزا شستن دستها
و مراقبتهای تنفسی بود.

ایران دومین کشور دارنده دانش
فنی رادیوداروی تشخیص سرطان
محققان پژوهشگاه علوم و فنون هستهای به
دانــش فنی نوعی رادیــو دارو بــرای تشخیص
سرطان لنفوما دست یافتند که به گفته آن ها
این رادیــودارو دارای کارایی تشخیصی باالیی
است.خنجری از محققان طرح در گفتوگو با
ایسنا ،اظهار کرد :در مطالعات انجام شده در این
پژوهشگاه موفق به تولید رادیو داروی تشخیصی
تکنسیوم ریتوکسیماب  Tc-Rituximabشدیم
که بــرای تشخیص انــواع سرطا نهای لنفوما
تجویز مـیشــود.وی تکنسیم را رادیــو دارویــی
دانست که مارکرهای سرطانی بهویژه سرطان
لنفوما را تشخیص میدهد و ادامــه داد :این
رادیــودارو دارای نیمه عمر کوتاه شش ساعته
است و موفق شدیم این رادیو دارو را به همراه
ریتوکسیماب ( )RITUXIMABتولید کنیم.
ریتوکسیماب یک آنتی بادی است که به CD۲۰
موجود در لنفوسیتهای  Bمتصل است.این
محقق در خصوص اهمیت این محصول ،توضیح
داد :رادیو داروی  Tc-Rituximabیکی از مهم
ترین رادیو داروهای تشخیصی برای استفاده در
تشخیص بیماریهایی از قبیل لنفوما (لنفومای
غیر هوچکین) ،آرتریت روماتوئید ،سرطان سینه
یا هر گونه تهاجم و التهاب لنفوسیتی است.

