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مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره برداری 
سازمان جنگل ها:

سرانه فضای سبز کشور اندک است
فتــر  د مدیــرکل 
جنگلــداری و امــور 
بهره بــرداری ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و 
آبخیزداری کشور گفت: 
سرانه فضای سبز شهری 

کشور اندک اســت و باید از 2 دهم فعلی به ۷ دهم 
برسد.  به گزارش ســازمان جنگل ها، محمدعلی 
معصومی افزود: براساس قانون برنامه ششم توسعه 
کشور، دیگر اجازه قطع درختان سرپا را در جنگل ها 
نخواهیم داد، مگر در بستر رودخانه ها و در پروژه های 
عمرانی که صورت می گیرد. او پایداری هر کشــور 
را وابســته به پایداری اکوسیستم دانست و گفت: 
تمام اکوسسیتم ها وابسته به منابع طبیعی است و 
کاشت درخت و حفظ جنگل ها و مراتع در پایداری 

اکوسیستم دخیل است. 
    

بیمه شدگان رایگان فقط در 
مراکز دولتی درمان می شوند

مدیــرکل روابــط 
عمومی و امور بین الملل 
ســازمان بیمه سالمت 
گفــت: بیمه شــدگان 
رایگان که از دفترچه بیمه 
همگانی سالمت استفاده 

می کنند، براساس تبصره ١۷ قانون بودجه ٩٨ فقط 
می توانند به بیمارستان های دولتی مراجعه کنند. 
به گزارش سازمان بیمه ســالمت، محمد هاشمی 
افزود: کسی که توانایی مالی دارد و می تواند به بخش 
خصوصی مراجعه کند و هزینه ٩۰ ماه بیمه را بدهد، 
می تواند دفترچه بیمه  خود را تغییر داده و به ۴۴ هزار 
مرکز طرف قرارداد بخش خصوصی مراجعه کند. او 
ادامه داد: بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت در پنج 
صندوق بیمه ای همگانی، ایرانیان، روستاییان و عشایر، 
کارکنان دولت و سایر اقشار تحت پوشش قرار دارند. 
بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی سالمت که به 
اصطالح تحت پوشش بیمه رایگان هستند و حق بیمه 
آن ها توسط دولت پرداخت می شود، فقط می توانند 
به بیمارستان های دولتی مراجعه کنند. البته بیمه 
شدگانی که تحت پوشش صندوق بیمه ایرانیان قرار 
دارند و حق بیمه می پردازند، می توانند به بیمارستان ها 

و مراکز خصوصی طرف قرارداد مراجعه کنند.
    

جایگزینی کارنامه های کاغذی 
با کارنامه های الکترونیک 

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با 
بیان اینکه زیرساخت های الکترونیکی شدن کارنامه 
دانش آموزان فراهم است، گفت: برخی مدارس هم 
اکنون هم کارنامه های دانش آموزان را الکترونیکی 
ارائه می دهند.  به گزارش خبرگزاری فارس، پس 
از قبوض، بیشترین اســتفاده از کاغذ در آموزش و 
پرورش و برای صادر کــردن کارنامه ماهیانه در دو 
نوبت و امتحانات نوبت اول، نوبت دوم و شهریور است. 
خسرو ساکی گفت: در حال حاضر تمام کارنامه ها 
در ســامانه های مدارس ذخیره شده است و امکان 
بهره برداری وجود دارد. به عبارت دیگر هم اکنون 
مسئوالن مدارس کارنامه دانش آموزان را از سیستم، 
پرینت گرفته و در اختیار خانواده ها قرار می دهند. او با 
اشاره به این که ارائه الکترونیکی کارنامه دانش آموزان 
جزو برنامه های در دست اقدام است، ادامه داد: این 

کار نیاز به برنامه ریزی و فرهنگسازی دارد.
    

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد:

افزایش بدهی سازمان های 
بیمه گر با افزایش کارانه پزشکان 
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
گفت: در طرح تحول ســالمت به بهانه ماندگاری 
پزشکان در مناطق محروم کارانه آنها افزایش پیدا 
کرد و همین موضوع باعث ایجاد بدهی های سازمان 
تأمین اجتماعی و بیمه سالمت شد. بشیر خالقی در 
گفت وگو با خبرگزاری فارس، در واکنش به اعتراض 
برخی پزشــکان درباره پرداخت نشدن کارانه ها و 
تصمیم به لغو اعمال جراحــی غیرضروری افزود: 
در حال حاضر بیمه سالمت بودجه خود را از محل 
بودجه عمومی و بیمه تأمین اجتماعی بودجه اش را از 
دستمزد کارگران تأمین می کنند و با توجه به شرایط 
سخت اقتصادی کشور و افزایش ناگهانی تعرفه ها، 
این بیمه ها نیز با مشکالتی مواجه شده اند و توانایی 
پرداخت ســریع بدهی های خود را ندارند. خالقی 
با بیان اینکه الزم اســت پزشکان به شرایط سخت 
اقتصادی کشور توجه داشته باشند و مانند سال های 
گذشته در کنار مردم حضور یابند، ادامه داد: پزشکان 
نباید بیش از پیش بر نگرانی مردم بیفزایند. از بیمه ها 
نیز انتظار می رود دســتورالعمل خاصــی را برای 

پرداخت مطالبات مراکز درمانی به کار گیرند.

از گوشه و کنار

رویا کاکاوند

رفتن به فروشگاه های موادغذایی 
و خریدن خوراکی های رنگارنگ یکی 
از لذت های کودکان اســت؛ لذتی که 
این روزها تبدیل به کابوس خانواده ها 

شده  است. 
داستان از نخستین روزهای هفته 
گذشته با انتشــار عکس هایی شروع 
شد که دست به دست و کانال به کانال 
در شبکه های مجازی در گردش بود. 
گروه های خانوادگی هشدارها را شروع 
کردند و عکس ها را برای هر کس که در 

اطرافشان فرزندی داشت فرستادند.
یکی دو عکس نخست خیلی توجه 
برانگیز نبود. در ســال های اخیر بارها 
مشــاهده شــده که گروه های رقیب 
برای خراب کــردن نام تجاری حریف 
خود دســت به بداخالقی های زیادی 
زده اند. در ابتدا تصور می شد ماجرای 
قرص های میان کیک و کلوچه هم از 
این دست باشــد. اما کم کم که تعداد 
گزارش هــای مردمــی و عکس ها و 
فیلم هایی که از این فاجعه در دســت 
مردم به گردش درآمده بود، بیشــتر 
شد؛ زنگ های خطر به صدا درآمدند. 
این بار یک برند خاص مورد هدف قرار 
نگرفته بود. ١2 نام تجاری که بیشــتر 
آن ها ســال ها اســت با خوشنامی در 
حال فعالیت هستند، در میان عکس ها 
دیده می شــدند. این بار ماجرا فراتر از 
یک انتقام گیری شغلی یا ضربه زدن به 
رقیب بود. به ویژه که بیشتر گزارش ها 
از مــدارس و میــان دانش آمــوزان 
فرستاده می شد.  عکس ها پشت هر پدر 
و مادری را می لرزاند. خوراکی هایی که 
قرص های گوناگون و رنگ به رنگ در 
میان آن ها تعبیه شده بود همان هایی 

بود که بیشتر اوقات برای فرزندانشان 
می خریدند تا از میــان وعده آن ها در 
زنگ های تفریح مدارس خیالشــان 
راحت باشــد. این قرص می توانست 
در میان کیک، کلوچه یــا ویفر فرزند 

خودشان باشد. 
از تکذیب تا تایید

تعــداد گزارش هــای مردمی که 
باال رفــت کم کم پای مســئوالن هم 
به میان کشــیده شــد. مانند بیشتر 
اوقات تکذیــب نخســتین واکنش 
مسئوالن بود. محمدحسین عزیزی، 
سرپرست اداره کل غذای سازمان غذا 
و دارو درباره توزیع کیک هایی حاوی 
قرص  در مدارس اســتان سیســتان 
و بلوچســتان گفت: »پس از انتشــار 
این اخبــار در فضای مجــازی تمام 
فروشــگاه های حاشــیه این مدارس 
مورد بازرسی قرار گرفت و خوشبختانه 
هیچ گونه مورد مشــکوکی مشاهده 
نشد. بازرسی های ما از کارخانه جات 
تولیدکننده این محصوالت نیز نشان 
می دهد که این قرص ها به هیچ وجه در 
خط تولید وارد محصوالت نشده اند و 
عده ای به قصد تشویش اذهان عمومی 
اقدام به این کار و توزیع آن در برخی از 

مدارس کرده اند.«
اما تعداد گزارش هــا و پراکندگی 
آن ها که باز هم بیشــتر شد. بازرسان 
نهادهای مختلف از آموزش و پرورش 
تا وزارت بهداشــت و نیروی انتظامی 
به میــان آمدند. بیشــتر گزارش ها از 
اســتان های هرمزگان، سیســتان و 
بلوچســتان و آذربایجــان غربــی 
بود؛ اما نخســتین آمار مســمومیت 
دانش آمــوزان را  مدیر مرکز حوادث و 
فوریت های پزشکی کرمان اعالم کرد. 
۷ دانش آموز با عالیم مسمومیت خفیف 

و خواب آلودگی به مراکز درمانی کرمان 
مراجعه کرده بودند. ســه کودک در 
شهرستان بافت و چهار کودک در شهر 

کرمان مسموم شده بودند. 
سیدمحمد صابری، رئیس اورژانس 
پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث 
و فوریت های پزشکی کرمان در مورد 
مسمومیت این کودکان گفت: »موارد 
مســموم شــده با کیک حاوی قرص 
بعد از انجام اقدامات درمانی سرپایی 
با حال عمومی مســاعد از بیمارستان 
ترخیص شــدند. هرچند بــا توجه به 
این که کیک و کلوچه هایی که توسط 
والدین کودکان به مراکز درمانی آورده 
شــده با برند های مختلف و باز بوده و 
نمی توان در این مورد نظــر داد، اما از 
همشهریان درخواست می شود قبل 
از اســتفاده از اینگونه مــواد خوراکی 
بســته بندی شده، از ســالمت کامل 
محصول و محتویــات آن، اطمینان 
حاصل کنند.« حســن ضیاءالدینی، 
مدیرکل ســالمت و تندرستی وزارت 
آموزش و پرورش هم چهارشنبه 2۰ آذر 
اعالم کرد: »به ما گزارش هایی رسیده 
 است و وقتی این گزارش ها را دریافت 
کردیم به وزارت بهداشــت نامه زدیم 
ضمن اینکه حراست آموزش و پرورش 
برای پیگیری و هماهنگی بخش های 

مربوط در جریان قرار گرفت.« 
این که قرص هــا در میان تولیدات 
١2 برنــد مختلف کــه در محل های 
گوناگونی تولید می شدند، پیدا شده 
بودند احتمال خرابکاری در خط تولید 
را ضعیف می کرد. از سوی دیگر تقریبا 
تمام کیک ها و ویفرهایی که به مراکز 
درمانی به عنوان نمونه برده شده بود، 
باز بودند. این شرایط اظهارنظر را برای 
کارشناسان ســخت می کرد. چون از 

یک سو ممکن بود افراد به دالیلی بعد از 
باز کردن بسته خوراکی قرص را در آن 
تعبیه کرده باشــند، از سوی دیگر هم 
خانواده ها تا بسته ای را باز نمی کردند 
نمی توانستند از وجود قرص در میان 
کیک و ویفــر با خبر شــوند. بنابراین 
کارشناسان مراجع قانونی با تردید در 

این زمینه اظهارنظر می کردند.
افزون بر این هــا قرص هایی که در 
تمام گزارش ها میان این اقالم خوراکی 
دیده شده بود کامال سالم و بدون هیچ 
تغییر در بافت و رنگ و شــکل بودند. 
این شرایط ثابت می کرد که جاگذاری 

قرص در خوراکی ها در خط تولید رخ 
نداده  و هر چه بــوده بعد از تولید انجام 
شده  است. چون امکان ندارد قرص ها 
در مراحل تولید و پخت و بسته بندی 

کامال سالم باقی بمانند. 
بازرســان وزارت بهداشــت هم 
خطوط تولید و انبارهــای برندهایی 
که مطرح شده بودند را مورد بازرسی 
قرار دادند و گــزارش دادند هیچ مورد 
مشــکوکی در این بخش دیده نشده و 
خطوط تولید سالم و بدون خطا هستند. 
اما پس از چند روز سایت اطالع رسانی 
پلیس از قول پلیس مبارزه با مواد مخدر 
هرمزگان اعالم کرد: »از یک دستگاه 
نیسان چند عدد کیک که حاوی تعداد 
معدودی قرص بود کشف شده است.« 

به این ترتیب خبر رسما تایید شد.
استامینفون یا روانگردان؟ 

در زمان موج نخســت انتشار خبر 
بیشــتر گمانه زنی ها بر ایــن بود که 
احتماال قرص های جاســاز شــده در 
میان کیک ها و خوراکی ها حاوی مواد 
خطرناکی مانند قرص برنج یا مخدر و 
روانگردان هایی مانند اکستازی است. 
پلیس نیز ایــن مــورد را دور از ذهن 
نمی دانست. چون ســال ها است که 
قاچاقچیان موادمخدر برای جابه جایی 
مواد مخــدر و روانگردان هــا از انواع و 
اقسام روش های جاســازی استفاده 
می کنند و اتفاقا اقالم خوراکی مختلف 

یکی از این روش ها است.
 اما کمی بعــد و پــس از آزمایش 
نمونه هایــی که بــه مراکــز قانونی 
ارجاع داده شــده بود، اعالم شد تمام 
قرص هــای جاســاز شــده در میان 
خوراکی های کــودکان از قرص های 
معمولی و در دســترس همگان مانند 
اســتامینفون، آنتــی هیســتامین، 
رانیتیدین، آنتی بیوتیک، سیتریزین 
و حتــی در مــواردی کپســول های 
خالی بوده اســت. مسمومیت خفیف 
دانش آموزان کرمانی هم نشان می داد 
این نتیجه گیری درست بوده و قرص 
خطرناکی در میان خوراکی ها جاساز 
نشــده.  پلیس هم اعــالم کرد عکس 
قرص اکستازی جاساز شده میان کیک 
مربوط به سال های گذشته بوده است. 

به این ترتیب به نظر می رســد هدف 
اشخاصی که دســت به این کار زده اند 
تنها ارعاب و تشــویش اذهان عمومی 

بوده ا ست.
 انبار کیک های مشکوک

 پلمپ شد 
ســرانجام 2١ آذرماه رئیس هیات 
مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی 
ایران از پلمب شدن چند انبار نگهدارنده 
کیک های آلوده به قــرص خبر داد و 
گفت: »اگر از این انبارها کیکی توزیع 
شــده باشــد از بازار جمع آوری شده 
است.« سیدمحمدرضا مرتضوی هدف 
از جاســازی این قرص هــا در کیک، 
توســط عامالن آن را  آســیب زدن 
به افــکار عمومی و ایجاد تشــویش و 
نگرانی دانست، چرا که: »اگر هدف از 
جاسازی قرص در کیک ها مسمومیت 
و آســیب زدن بود، می توانســتند با 
دسترســی به خمیر کیک، قرص را به 
صورت مایع در کیک، مخلوط و آن را 

مسموم کنند.«
هشدار وزارت بهداشت به 
فروشندگان مواد غذایی

در پی رخدادهای هفته گذشــته 
و ماجرای مشــکوک کیک های آلوده 
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا 
و دارو به تمام فروشگاه های مواد غذایی 
هشدار داد: »همه فروشگاه ها محصوالت 
و فرآورده های غذایی را از شرکت های 
پخش مجاز و رسمی تحویل بگیرند و در 
صورت تحویل اقالم از پخش کننده های 
غیرمجــاز، در مقابــل پیامدهای آن 
مســئول خواهند بود. در این راستا به 
همه فروشــگاه های مواد غذایی لزوم 
تامین اجناس از شــرکت های توزیع و 
پخش مجاز، رســمی و شناسنامه دار 
مــواد غذایی تاکید و توصیه می شــود 
در صورت رعایت نشــدن این نکته، با 
فروشگاه های عرضه کننده ای که اقالم 
خود را از توزیع کننده های غیررسمی 
و غیرمجاز تهیه کنند، برخورد قانونی 

خواهد شد.«

گویا این بار مسأله واقعا »تشویش اذهان« است!

کیک های آلوده به قرص؛ زیر ذره بین کارشناسی

خبر

به گفته رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی شهید بهشتی، ۳۶ 
درصد ایرانیان در کشور از فرهنگ خوددرمانی 
تبعیــت می کنند کــه ۶۳ درصد ایــن آمار را 

سالمندان تشکیل می دهند.
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی در مراسم 
افتتاحیه دوازدهمین کنگره علوم آزمایشگاهی 
و بالینــی که پنجشــنبه 2١ آذر در تــاالر امام 
خمینی)ره( دانشکده پزشکی برگزار شد، گفت: 
پس از آسیب شناسی های متعدد در حوزه ارتباط 
بین علوم آزمایشگاهی و بالین، به فکر ایجاد یک 
پل ارتباطی میان این دو حوزه افتادیم تا مرزهای 
مابین آنها شکســته شــود، چراکه در شرایط 
فعلی با توجه به شیوع بیماری های غیرواگیر و 
بیماری های نوپدید و بازپدید و افزایش نیاز مردم 
به حوزه خدمت رســانی بیش از پیش نیازمند 
به کارگیــری خدمات آزمایشــگاهی در حوزه 

بهداشت و درمان هستیم.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهید بهشتی از سرانه پایین 
مراجعه ایرانیان به آزمایشگاه نسبت به استاندارد 
جهانی  خبر داد و عنوان کرد: در کشور ما برخالف 
ایجاد مفهوم زیرســاختی مطلوب برای فرآیند 
خودمراقبتی، فرهنگ خود درمانی بسیار رواج 
دارد. یکی از دالیل بــروز این فرهنگ متفاوت، 
وضعیت اقتصادی مردم اســت. بــه طور کلی 
فرهنگ استفاده از پزشــک بالینی دستخوش 
مشکالتی شده که در نتیجه آن بار مراجعه مردم 

به پزشک و پاراکلینیک ها کاهش یافته است.
وی افزود: برزیل و چین نیز جزو کشورهایی با 
آمار خود مراقبت باال هستند که البته این آمار در 

چین به ۳۰ درصد می رسد.
زالی با اشاره به مشــکالت اقتصادی موجود 
در حــوزه آزمایشــگاهی، از فعالیــت ۵ هزار و 
۵۰۰ آزمایشگاه در کشور خبر داد و گفت: ۴٨۶ 
آزمایشگاه تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی است. به علت اتکا به تجهیزات و 
کیت های وارداتی، مشکالت مالی در این حوزه 
بسیار بوده و نوسانات ارزی بخش خصوصی را با 

چالش روبه رو کرده است.
او ادامه داد: گرانی کیت ها، وجود کیت های 
نامرغوب و قاچاق کیت ها از مســائلی است که 
وزارت بهداشت به شکل قاطع به آن ورود کرده 
اســت اما کماکان همکاران با این مشکل دست 
و پنجــه نرم می کننــد. از طرفی تــالش برای 
دست یابی به دانش فنی این مواد اولیه، همسو 

با اقتصاد مقاومتی بوده و نیازمند توجه است.
او در پایان کیفیت خدمات آزمایشگاهی را 
وابسته به متعهد بودن سازمان های بیمه گر نیز 
دانست و گفت: در این حوزه شاهد اتفاقات تلخی 
هســتیم که امیدواریم هرچه زودتر نهادهای 
بیمه ای، آزمایشــگاه ها را از این وضعیت نجات 

دهند.
محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام 

پزشــکی نیز در ادامه این همایش گفت:  بالین 
و آزمایشــگاه در مراکز درمانی و بیمارستان ها 
باید همسو با یکدیگر فعالیت کنند تا از افزایش 
هزینه ها و به خطــر انداختن ســالمت مردم 
جلوگیری شــود. با توجه به پیشرفت سریع و 
چشمگیر علمی در عرصه علوم آزمایشگاهی، 
اگر هم افزایی در این دو حــوزه صورت نگیرد، 
نیمه عمــر اطالعات ضروری برای تشــخیص 
بیماری ها با مشکل مواجه می شود و بعد از یک 
تا دو سال، مطالب عنوان شده برای حوزه های 
مرتبط ناآشنا خواهد بود. رئیس سازمان نظام 
پزشکی با بیان اینکه تامین امنیت و سالمت، دو 
وظیفه مهم حاکمیت ها است، عنوان کرد: باید از 
بخش سالمت حمایت شود، چراکه این روزها به 
دلیل تورم شاهد کاهش سرانه بهداشت و درمان 
از ســهم تولید ناخالص ملی هستیم که موجب 

می شود تامین هزینه های 

خدمات بهداشــت و درمان دچار مشکل شده و 
پرداخت بیمه ها به تعویق بیافتد. به گفته رئیس 
سازمان نظام پزشکی، تورم در بخش سالمت به 
علت وابستگی به کاالهای وارداتی، حداقل ۵,١ 
تا 2 برابر تورم جاری کشــور است. ظفرقندی 
عنوان کرد: در ۳ سال گذشــته رشد تعرفه در 
حوزه بهداشت و درمان ۵ تا  ١۰ درصد بوده است. 
اگر بودجه مطابق با هزینه تمام شده اختصاص 
نیابد، کیفیت ارائه خدمات از اســتانداردهای 

جهانی فاصله می گیرد.

بر اثر شرایط سخت اقتصادی؛ 

۳۶ درصد ایرانیان از فرهنگ خوددرمانی تبعیت می کنند

رئیس هیات مدیره کانون 
انجمن های صنایع غذایی 

ایران هدف از جاسازی 
قرص در کیک، را  آسیب 

زدن به افکار عمومی و 
ایجاد تشویش و نگرانی 

دانست، چرا که اگر هدف 
مسمومیت و آسیب زدن 

بود، می توانستند با 
دسترسی به خمیر کیک، 

قرص را به صورت مایع 
در کیک، مخلوط و آن را 

مسموم کنند

تمام قرص های جاساز 
شده در میان خوراکی های 

کودکان از قرص های 
معمولی و در دسترس 

همگامی مانند استامینفون، 
آنتی هیستامین، 

رانیتیتدین، آنتی بیوتیک، 
سیتریزین و حتی در 

مواردی کپسول های خالی 
بوده است
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