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يك قالده خرس قهوه اي با اصابت ۷ گلوله تفنگ شكاري 
در روستاي كوهستاني و جنگلي »حسن ديوماني« تالش 
از پاي در آمد. شادكام، رييس اداره حفاظت محيط زيست 
تالش در اين باره گفت: اهالي روستا الشه اين خرس را كه 
از ناحيه س��ينه وپش��ت مورد اصابت گلوله قرار گرفته در 
ميان درختچه ها پيدا كردند و به اداره محيط زيست اطالع 
دادند. به گفته شادكام اين خرس قهوه اي نر و ۹ ساله بود و 
تحقيقات براي دستگيري شكارچي و يا شكارچيان متخلف 

ادامه دارد. ايلنا

گروه اجتماعي| يك عكاس دوس��تدار طبيعت حين 
عكاسي در پارك ملي توران موفق شد از يك قالده يوزپلنگ 
آسيايي عكاسي كند. عباسعلي دامنگير، مديركل حفاظت 
از محيط زيست استان سمنان با اعالم اين خبر گفت: محمد 
سالمي، يكي از عكاسان عالقه مند حوزه طبيعت توانست 
از گونه در حال انقراض يوزپلنگ آس��يايي در زمان اختفاء 
در كومه، عكس برداري كند. به گزارش اداره روابط عمومي 
حفاظت محيط زيست استان سمنان، دامنگير افزود: قابليت 
مهمي ك��ه براي پارك ملي توران در راس��تاي حفاظت از 
يوزپلنگ آسيايي به وجود آمده اين است كه عالوه بر جوامع 
بومي و محلي، طبيعت دوس��تان و عكاسان طبيعت نيز 
مي توانند در يك پايش در داخل منطقه و با خوش شانسي 
از گونه مهم حيات وحش عكاسي كنند. امسال در پنج مورد 
تصوير برداري، 14 قالده يوزپلنگ مشاهده و ثبت شده است.

اگر 10 درصد از ارزش وجودي مدرسه به آينده تحصيلي فرد 
مربوط باشد، ۹0 درصد مربوط به رشد باقي ابعاد وجودي 
دانش آموز مي شود.متاسفانه مدارس خاص و تيزهوشان 
تنها آم��وزش را به عنوان محور فعاليت خود قرار مي دهند 
و افرادي تربيت مي كنند كه مي توانند خيلي خوب تست 
بزنند و زماني خ��ود را موفق مي دانند ك��ه بتوانند از پس 
تست هاي كنكور بر بيايند. ش��انس دانش آموزان در رشد 
ابعاد ديگر شخصيتي شان گرفته مي شود. اما مسووالن به 
اين نكته توجه ندارند كه زماني كه رشد اين ُبعد از شخصيت 
فرد دچار اختالل شود، فرد در معرض آسيب هاي اجتماعي 
مختلف قرار مي گيرد و به  شدت آسيب پذير مي شود.شايد 
اين سوال پيش بيايد كه در كشورهايي كه تجارب موفقي در 
زمينه جهت دادن استعداد افراد باهوش كه سرمايه هاي يك 
جامعه محسوب مي شوند، دارند چه الگويي اجرا شده است؟ 
متدهاي موفق مربوط به مواردي است كه در آن فرد احساس 
باهوش بودن و متمايز بودن نكند، اما در عين حال توسط 
مراجع و سازمان هاي مربوطه حمايت، رصد و جهت دهي 
شود تا ابعاد ديگر وجودي شان هم رشد كند و به عنوان يك 
سرمايه با ارزش وارد حوزه هاي اجتماعي شوند و تاثيرگذار 
باشند. در اين سيستم فرد باهوش به عنوان فردي كه به صرف 
داشتن درجه هوشي باالتر، تبديل به عضوي زياده خواه در 
جامعه نمي ش��ود كه انتظارات بااليي دارد و زماني هم كه 
انتظاراتش برآورده نمي شود جامعه را برنمي تابد و آن را ترك 
مي كند. فرد به جاي اينكه تصور كند كه من هوش باالتري 
دارم و توقع امكانات بيشتري را دارم، اين طور فكر مي كند كه 
من از هوش باالتري برخوردارم و مسووليت بيشتري در قبال 
جامعه ام دارم. در مدل هاي موفق، انسان باهوش مسووليت 
بيشتري به عهده دارد.به نظر مي رسد بايد تعريف مان از فرد 
باهوش را تغيير دهيم، فرد باهوش انساني است كه به صورت 
بالفعل از هوش بااليي بهره مند است و به جايگاهي رسيده 
است كه مي تواند براي جامعه منشا خير باشد. كسي كه به 
صورت بالقوه از هوش بااليي برخوردار است را متمايز نكنيم 
بلكه از او حمايت كنيم و شرايطي را فراهم كنيم كه بتواند در 
جامعه مسووليت هايي را بپذيرد و در نهايت به صورت بالقوه 

بتواند جامعه را از هوش باالي خود بهره مند كند.

خرسقهوهاي
باهفتگلولهازپادرآمد

مشاهدهيكيوزپلنگآسيايي

اتحاديه كشوري كسب  وكارهاي مجازي مخالفت صريح 
خود را با اليحه وزارت كشور براي بردن تاكسي هاي آنالين 
زير نظر شهرداري و تاكسيراني اعالم كرد. در نشست اين 
اتحاديه كه با حضور دو برند معتبر تاكس��ي آنالين برگزار 
شد اعالم شد تاكس��ي هاي آنالين پذيراي نظارت بيشتر 
بر فعاليت شان هس��تند، اما نبايد زيرنظر شهرداري ها با 
يك سيستم سنتي كه تجربه موفقي در اين زمينه نداشته 
است، فعاليت كنند. مديران اسنپ و تپسي عقيده دارند كه 
اين اليحه، با هزينه هايي كه به تاكسي هاي آنالين تحميل 
مي كند مي تواند باعث ايجاد اختالل جدي در كار آنها شود. 
ميالد منشي پور، مديرعامل تپس��ي مي گويد در صورت 
تصويب اين اليحه، كل ماهيت تاكسي هاي آنالين تهديد 
مي شود. در همه  شهرهايي كه تپسي تاكنون فعاليت خود 
را آغاز كرده )به جز تهران(، يا پلمب ش��ده اند يا در معرض 
پلمب شدن قرار گرفته اند. از نظر تاكسيراني ها، قيمت هايي 
كه تاكسي هاي آنالين ارايه مي دهند، »تهاجمي« است.  
ژوبين عالقبند، نايب رييس هيات مديره اسنپ اما مي گويد 
تاكس��يراني با پيوس��تن به پلتفرم هاي آنالين مي تواند 
بهره وري خود را افزاي��ش داده و از تكنولوژي هايي كه در 
اسنپ توسعه يافته اس��تفاده كند: »اينجا موقعيتي براي 
شهرداري و تاكسيراني ها وجود دارد. ما با تكنولوژي بهره وري 
ناوگان را افزايش داده ايم. در نتيجه هزينه س��فر كاهش و 
درآمد راننده افزايش پيدا كرده. اين كاري است كه مي توانيم 
براي تاكس��يراني هم انجام دهيم. دليل اقبال عمومي به 
تاكسي هاي آنالين اين است كه ما با تكنولوژي مشكالت را 
حل كرده ايم.  رضا الفت نسب، سخنگوي اتحاديه كشوري 
كس��ب وكارهاي مجازي خبر داد كه تاكنون بيشتر از ۶0 
سرويس تاكسي آنالين از اتحاديه كشوري كسب وكارهاي 
مجازي مجوز دريافت كرده اند كه بزرگ ترين  آنها، اسنپ 
و تپسي هس��تند. وي چهار دليل اصلي نيز براي مخالفت 
با اليحه پيش��نهادي اعالم كرد. او دليل اول را در توانايي 
شهرداري با رويكرد س��نتي براي نظارت بر تاكسي هاي 
آنالين دانست و گفت: »سال ها تاكسي هاي زرد رنگ زيرنظر 
شهرداري و تاكسيراني فعاليت كردند و در نحوه بهره وري 
آنها هيچ تغييري ايجاد نشد.  او افزود: »در بسياري از شهرها، 
شهرداري ها با كمك تاكس��يراني ها ورود كرده و تاكسي 
آنالين راه اندازي كرده اند. در هيچ كجاي دنيا چنين چيزي 
وجود ندارد كه يك رقيب، به ديگري مجوز بدهد.« علت سوم 
براي مخالفت با اين اليحه، دخالت شهرداري و تاكسيراني 
در بحث قيمت گذاري تاكسي هاي آنالين عنوان شد كه به 
نظر مي رسد شهرداري ها و تاكسيراني ها عالقه مند به انجام 
چنين كاري يا دست كم ايجاد كف قيمت براي هر سرويس 
هستند. علت چهارم نيز مغايرت با فرآيند تسهيل صدور 

مجوز و بهبود محيط كسب وكار كشور ذكر شد. ديجياتو
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 ويدئوي رييس دولت نهم و دهم را ديدم. 
نمي دانستم بايد به كجا زنگ بزنم. همانجا 
در اينس��تاگرام نظرم را نوش��تم ولي ب��از هم دلم 
مي خواست اين موضوع را بگويم. براي ما كه در همه 
اين سال ها سياست هاي او را تحمل كرديم شايد اگر 
او با عقل و دورانديش��ي كار ك��رده بود امروز ما اين 
همه گرفت��ار نبوديم. بنابراي��ن حرف هاي امروز او 

درمان هيچ دردي نيست.
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جدول

متقاطع

سود        وكو

  افقی

عمودي

1- از اثرهاي معروف محمد محمدعلي - سينماي هند
2- هواي متحرك - بسته شدن پيمان - جزاء و مكافات

3- گرداگرد  دهان - بندگي - مسافرت جمعي - فلز سخت
4- شهرت اقبال - آشكار

5- جزيره نزديك تركيه - حرف انتخاب - از جزاير خليج 
فارس - شهر توت

۶- لقب اروپايي - در پيش - گندم سوده
۷- نفس خسته - آغوز - رو به پايين
8- برچيدگي - مجموعه ستارگان

۹- بخاري ديواري - منقار - فزونخواهي
10- خوردني پس از غذا - نصيحت - خاكسپاري

11- عالمت قرآني - زبان - من و جنابعالي - مقابل باز
12- خاموش و بي صروصدا - جسارت

13- از ان��واع ماهي - كوير برهن��ه - ناخن چهار پايان - 
حرف توفير

14- مسافر س��رزمين عجايب - پايتخت آلباني - عدد 
حمام

15- از شهرهاي خوزستان - كفر

1- از خطاطان مشهور ايراني - نوكر و مستخدم
2- سر بر گندم - جوان - مانع - دوستي و محبت

3- كاله الف - لقب اشراف انگليسي - پراكنده كردن 
- پسر فريدون

4- واحد احشام - از بين بردن - حس بساوايي
5- شصت و نهمين سوره قرآن - نوعي جشن خارجي

۶- درخت ج��دول - عالمت پي��روزي - موجودات - 
زمينه

۷- اقرار كردن - پايتخت انگلستان - لغزنده

8- نيرومند - خاك صنعتي - شامل همه مي شود 
- قبر

۹- ثمره درخت - يك چهارم من - فصل سرما
10- نام تركي - قميص - همراه آشغال - رمق آخر

11- از توابع تهران - پايه و بنياد
12- جدل لفظي - دندان تيز حيوانات - ترشرويي

13- خانه ييالقي - عقايد - يك دهم - گشاده
14- پايبندي در دوس��تي - ناشنوا - دور كننده - 

نااميدي
15- تالم - حيات و معاش

شهريسالمت

آلودگي هوا و ترافيك در دستور كار برنامه ريزي شهرداري تهران رييس سازمان غذا و دارو دومين اخطار را به شركت هاي دارويي داد 

برايحلدغدغهتهرانيهابرنامهداريمالتهابدريكقدميبازارداروييكشور

 دس��ت  اندركاران تولي��د و واردات دارو دومي��ن 
اخطار رييس سازمان غذا و دارو را دريافت كردند. 
غالمرضا اصغري روز گذشته خطاب به شركت هاي 
دارويي اخطار داد كه در ص��ورت لحاظ كردن هر 
پيش شرط براي نحوه هزينه كرد ارز دولتي و انجام 
تعهدات ش��ان در زمينه توليد و واردات دارو و مواد 
 اوليه و تامين نياز بازار، از فهرست اين سازمان حذف

 خواهند شد. 
ش��ركت هاي داروي��ي ك��ه مهم تري��ن گ��روه 
دريافت كنندگان ارز دولتي 4 هزار و 200 توماني 
هس��تند، در حالي دومي��ن اخطار را از س��ازمان 
طرف قرارداد خود دريافت كرده اند كه كمتر از سه 
هفته قبل و روزه��اي آغازين مرداد ماه، اصغري با 
نامه اي خطاب به تمامي دس��ت اندركاران واردات 
دارو و ملزومات مرتبط اعالم كرد: »ش��ركت هايي 
كه در زم��ان تحري��م، تعهدات خود را بر اس��اس 
قوانين تجارت متقابل انجام نداده يا با تاخير انجام 

دهند، در فهرست سياه 
اين س��ازمان قرار گرفته 
و پ��س از رفع مش��كل 
ج��اري كش��ور ام��كان 
حض��ور مج��دد در بازار 
دارويي ايران را نخواهند 

داشت.«
بنا بر اعالم سازمان غذا و 
دارو، بيش از ۹۷ درصد 
داروي مصرفي كش��ور، 
توليد داخ��ل و كمتر از 
3 درصد وارداتي اس��ت 

كه البته طي ۶ س��ال اخير براي خودكفايي برخي 
داروهاي وارداتي حياتي گرانقيمت هم تالش شده 
اما همچنان، رقم قابل توجهي از س��رمايه كش��ور، 
براي تامين داروهاي بيماران صعب العالج و واردات 
مواد اوليه داروهاي س��اخت داخل اختصاص داده 

مي شود.
 ش��رايطي كه طي ماه هاي اخير و بر اثر نوس��انات 
قيمت ارز اتف��اق افتاده، ب��ازار دارو را هم بي تاثير 
نگذاش��ته چن��ان ك��ه كمب��ود برخ��ي داروهاي 
حياتي از جمل��ه داروي بيماران ش��يمي درماني، 
مبتاليان بيماري هاي قلبي، اعصاب و روان و حتي 
نارس��ايي ريوي، بارها مسووالن وزارت بهداشت را 
 وادار به پاس��خگويي درباره تمهيدات اورژانس��ي

 كرده است.
 با وجود اطمينان  بخش��ي مس��ووالن البته، آنچه 
جامعه عمومي امروز شاهد است، آب رفتن تدريجي 
موج��ودي قفس��ه هاي داروخانه هاي وابس��ته به 
بخش خصوصي است كه البته به طورمعمول، اين 
داروخانه ها سهميه اي از داروهاي حياتي گرانقيمت 
مش��مول ياران��ه ارزي ندارند و صرف��ا، داروهاي 
مشمول تعهدات بيمه هاي پايه، به اين داروخانه ها 
مي رس��د كه البته موج��ودي همي��ن داروها هم 
طي ماه هاي گذش��ته، به دالي��ل مختلف از جمله 
خودداري توليد كننده خارج��ي از فروش دارو به 
شركت هاي ايراني، ناتواني داروخانه در خريد نقدي 

از ش��ركت هاي توزيع به دليل انباش��ت مطالبات 
بيمه اي و ترخيص نشدن داروها از گمرك به دليل 
 كمبود نقدينگي ش��ركت هاي وارد كننده در حال 

كاهش است.
 در چنين شرايطي به نظر مي رسد استفاده از داروي 
ايراني كه حتي با فرض خريد صددرصدي مواد اوليه 
از خارج، باز هم به مراتب قيمت تمام شده اي بسيار 
كمتر از واردات داروي ساخته شده خواهد داشت، 
مي تواند يك فرصت براي ارتقاي كيفيت صنعتي 
تلقي ش��ود كه با دو س��وم و در برخي موارد، س��ه 
چهارم ظرفيت خالي، تالش مي كند همچنان زنده 
بماند. روز گذشته، علي فرجي مديرعامل سازمان 
تداركات پزشكي هالل احمر از برگزاري دوره هايي 
موسوم به »ويزيت علمي« براي پزشكان خبر داد.

 دوره هايي كه در واقع براي آشنايي جامعه پزشكي 
ب��ا داروي تولي��د داخل برگزار مي ش��ود. ضرورت 
برگ��زاري اين دوره ها به اين معناس��ت كه بيش از 
220 هزار عضو جامعه پزش��كي كشور يا رغبتي به 
تجويز داروي ايراني ندارند ي��ا اصال درباره داروي 
ايران��ي اطالعاتي ندارند 
كه تجوي��ز اين داروها را 
در اولويت نسخه نويسي 
خ��ود قرار دهن��د. بنا بر 
اعالم س��خنگوي وزارت 
بهداشت، هر فرد ايراني، 
س��االنه به طور ميانگين 
4.۶8 ب��ار ب��ه پزش��ك 
عموم��ي ي��ا متخصص 
مراجعه مي كند و هزينه 
تهي��ه دارو ه��م به طور 
ميانگي��ن، 25 درص��د 

هزينه خانوار در حوزه سالمت را شامل مي شود. 
حتي اگر نيم��ي از مراجعات ايراني ها هم به تجويز 
داروي خارجي منجر شود، نمي توان انتظار داشت 
كه صنعت داروي داخلي، چندان با كيفيت باشد يا 
حتي انگيزه اي براي ارتقا و حركت به سمت تسخير 

بازار كشورهاي همسايه داشته باشد.
 البته فع��ال و با هدف كاهش هزينه ه��ا و تطابق با 
ش��رايط اقتصادي و البته حمايت از توليد داخلي، 
بخش��نامه رييس س��ازمان غذا و دارو، استفاده از 
داروي خارج��ي داراي مش��ابه ايران��ي را در تمام 
بيمارستان هاي آموزش��ي و دولتي كشور ممنوع 
كرده و قرار اس��ت ب��ه دنبال مكاتبه رياس��ت اين 
سازمان با بانك مركزي و گمركات كشور، جزييات 
اطالعات دريافت كنندگان ارز دولتي در حوزه دارو 
و از محل 3.5 ميليارد دالر يارانه دارويي س��ال ۹۷ 
دراختيار اين س��ازمان قرار بگيرد ضمن آنكه بنا بر 
اعالم مديرعامل سازمان تداركات پزشكي جمعيت 
هالل احمر، در يك اقدام بي سابقه و برخالف روال 
معمول، با درخواست سازمان غذا و دارو و رياست 
جمعيت هالل احمر ذخيره س��ازي دارو براي يك 
س��ال آينده )و نه براي 4 الي 8 م��اه و كوتاه مدت( 
آغاز شده تا رويارويي بازار دارويي با هرگونه تغيير 
ش��رايط در زمين��ه انتق��ال و جابه جاي��ي ارز طي 
 ماه هاي آتي، ش��وك هرچه كمتر به نظام سالمت 

وارد كند. 

دو مساله آلودگي هوا و ترافيك دغدغه مهم تهراني هاست كه 
همه برنامه هاي ما نيز حول اين موضوع است.

 محسن پورسيدآقايي، معاون حمل و نقل وترافيك تهران 
در نشس��ت خبري خود با اعالم اجراي طرح كاهش از اول 
آبان ماه در همه سطح شهر به صورت 24 ساعته گفت: بر 
اساس آمارها ساالنه 5 هزار نفر بر اثر عوارض ناشي از آلودگي 
هوا ج��ان مي دهند كه ۷0 درصد آلودگي هواي تهران نيز 
ناشي از تردد وسايل حمل و نقل است. وي ادامه داد: حاال از 
اول آبان ماه طرح كاهش در كل شهر تهران تسري مي يابد 

و بايد همه خودروهاي متردد معاينه فني داشته باشند.
وي با بي��ان اينكه مرحل��ه دوم از اول آبان م��اه به صورت 
24ساعته و ۷ روز هفته اجرايي مي شود، گفت: دوربين ها 
خودروهاي فاقد معاينه فني را از اول آبان جريمه مي كنند 
و جريمه 50 هزار توماني در انتظار خودروهاي فاقد معاينه 
فني است. پورسيدآقايي همچنين از دستور روز گذشته 
استاندار تهران خبر داد و گفت: استاندار تهران طي نامه اي 
به همه كارخانجات، ارگان ها و دستگاه ها اعالم كرده است كه 
حق ندارند براي تامين سرويس كاركنان شان با پيمانكاراني 
قرارداد ببندند كه اتوبوس هايشان فاقد معاينه فني است و 
اميدواريم زمستان امسال شاهد كاهش آلودگي هوا باشيم.

وي در ادامه نشس��ت خبري خود به نقد ط��رح زوج و فرد 
پرداخته و گفت: معتقدم، اجراي اين طرح درس��ت نبوده 
است و آثار بلندمدت طرح زوج و فرد مناسب نيست و حتما 
بايد طرحي جايگزين آن داشته باشيم، بنابراين با دانشگاه 
تربيت مدرس تفاهمنامه اي امضا كرديم تا در مورد مطالعات 
طرح جايگزين زوج و فرد، از تجربيات ديگر كشورها و شهرها 
استفاده كنيم و بتوانيم طرح جايگزين مناسبي را در نظر 

بگيريم. پورسيدآقايي با اشاره به ساماندهي كاميون هاي 
تردد كننده در شهر گفت: از اين پس تمام كاميون ها ملزم 
به دريافت بارنامه هستند. رانندگان كاميون بايد در سامانه 
»تهران من« و »بارنامه« ثبت نام كنند، چرا كه از اين پس و 
در پي اجراي طرح كاهش براي تردد نياز به بارنامه دارند و 
هر كاميون نيز براي اخذ بارنامه حتما بايد معاينه فني داشته 
باشد. پليس هم با كاميون هاي فاقد بارنامه برخورد مي كند.

وي با بيان اينكه از چهارش��نبه هفته ج��اري اين طرح به  
صورت آزمايشي اجرا مي شود، اظهار كرد: از اول آبان صدور 
باربرگ )بارنامه( براي هر كاميون الزامي است و كاميون هاي 
متقاضي بارنامه نيز حتما بايد معاينه فني داشته باشند و 

باربرگ به صورت آنالين توسط پليس چك مي شود.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه در 
نظر داريم موتورهاي كاربراتوري را به انژكتوري تبديل كنيم، 
اظهار كرد: مطالعات اين كار انجام شده است. ماه گذشته 
مناقصه برگزار شد و دو شركت ايراني كه پتانسيل خوبي 
دارند، انتخاب شدند. در نظر داريم 50 دستگاه موتوسيكلت 
كاربراتوري را در اين مدت به انژكتوري تبديل كنيم كه اين 
مهم سبب مي شود آلودگي موتورها به يك سوم كاهش يابد. 
اگر اين عمل موفقيت آميز باشد از اول آبان ماه به طور جدي 
تبديل موتورهاي كاربراتوري به انژكتوري را آغاز مي كنيم.

وي با بيان اينكه 18درصد آلودگي هوا به دليل تردد سرويس 
دستگاه ها، 12درصد متعلق به اتوبوس هاي شركت واحد و 
10درصد آلودگي توليد شده از موتورسيكلت هاست، اظهار 
كرد: اگر بتوانيم جلوي انتشار اين حجم آلودگي را از اين سه 

قلم وسيله نقليه بگيريم، كار مهمي انجام داده ايم.
وي اظهار كرد: 5 هزار دوچرخه آماده استارت است و طي 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده ش��هروندان مي توانند از آن 
استفاده كنند و هر جا كه مايل بودند آن دوچرخه را رها كنند. 
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به نظر مي رسد اس�تفاده از داروي ايراني 
كه حتي با ف�رض خريد صددرصدي مواد 
اولي�ه از خارج، ب�از هم ب�ه مراتب قيمت 
تمام شده اي بسيار كمتر از واردات داروي 
ساخته شده خواهد داشت، مي تواند يك 
فرصت براي ارتقاي كيفيت صنعتي تلقي 
ش�ود كه ب�ا دو س�وم و در برخي م�وارد، 
س�ه چهارم ظرفيت خالي، تالش مي كند 

همچنان زنده بماند. 

ادامه از صفحه اول


