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معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پرشکی خبر داد

کمکهای مردمی در سال گذشته
 ۳۲درصد رشد داشت

پرویز فتاح گفت :کمکهای مردمی در سال
 ۹۷از رشد بس��یار خوبی برخوردار بود و ۳۲
درصد نس��بت به سال  ۹۶افزایش پیدا کرد.
پروی��ز فتاح ،رییس کمیته امداد امام خمینی
در گفتگو با میزان اظهار داشت :کمکهای
مردمی در چند س��ال اخی��ر افزایش زیادی
داش��ته است و در س��ال  ۹۷نسبت به سال
 ۹۶با رشد  ۳۲درصدی همراه بود.وی ادامه
داد :خوشبختانه روند رو به رشد کمکهای
مردمی به محرومان و مستضعفان جامعه در
دو ماهه س��ال جاری نیز بس��یار خوب بوده
اس��ت.فتاح بیان داش��ت :مردم م��ا از درک
بسیار باالیی از شرایط فعلی جامعه برخوردار
هس��تند و همی��ن موض��وع باعث ش��ده تا
کمکهای آنها به قش��ر ضعیف و محروم
جامعه نسبت به گذشته افزایش چشمگیری
داشته باشد.
زوجهای نابارور در مناطق محروم
شناسایی میشوند

ترکمان��ه گفت :زوجهای ناب��ارور در مناطق
محروم شناس��ایی و برای درم��ان به مراکز
طرف قرارداد ستاد اجرایی فرمان امام معرفی
میشوند.محمد ترکمانه معاون بنیاد اجتماعی
برکت احسان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران
جوان ،اظهار کرد :ما در جهت نقش محوری
مس��اجد با راه اندازی طرح مس��جد احسان
خدمات��ی را در حوزه اجتماعی ارائه میکنیم.
وی با بیان اینک��ه در ابتدای این طرح هزار
مسجد هدف گذاری شده اند ،افزود :ما در این
بخش در حوزههای سالمت ،ایجاد و تقویت
صندوق قرض الحسنه ،خدملت تله مدیسین
(دورا پزش��کی) ،ناباروری زوجها و شناسایی
کودکان ناش��نوا فعالی��ت میکنیم.ترکمانه
گفت :زوجه��ای ناب��ارور در مناطق محروم
شناسایی میش��وند و برای درمان به مراکز
طرف قرارداد ستاد اجرایی فرمان امام معرفی
میشوند.معاون بنیاد اجتماعی احسان گفت:
شناس��ایی افراد نیازمن��د از طریق گروههای
جهادی و معتمدین محل انجام میگیرد.وی
با بیان اینکه در طرح مس��جد احسان سعی
میکنیم مساجدی که اس��تعداد فعال شدن
دارد را تقویت کنیم ،ادامه داد :در طرح مسجد
احس��ان اعزام زائر اولیها به عتبات عالیات
نیز صورت میگیرد.ترکمانه گفت :در شروع
طرح مسجد احسان با مشارکت مردم و ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به  ۱۲۳زوج
کم برخوردار جهیزیه اهدا شد.
پرداخت  ۲۵میلیارد تومان
به سیل زدگان

مدیرعامل صندوق امداد والیت گفت :تاکنون
 ۲۵میلیارد تومان وام کارگش��ایی به س��یل
زدگان پرداخت ش��ده اس��ت .مجید باجالن
مدیرعام��ل صندوق ام��داد والیت در گفتگو
با باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :برای
اعطای وام با س��یل زدگان  ۷۵میلیارد تومان
اعتبار در نظر گرفته ش��ده اس��ت.وی با بیان
اینکه  ۷میلیارد تومان وام ودیعه مس��کن به
مددجوی��ان کمیته امداد و افراد درگیر س��یل
اختصاص یافته است ،گفت ۶۸ :میلیارد تومان
وام کارگش��ایی به مددجوی��ان و افراد درگیر
سیل اختصاص یافته است.مدیرعامل صندوق
امداد والیت با بیان اینکه  ۱.۳مددجویان وام
کارگش��ایی دریافت کرده اند ،گفت :تاکنون
 ۲۵میلیارد تومان وام کارگش��ایی به س��یل
زدگان پرداخت ش��ده اس��ت.باجالن با بیان
اینکه  ۳میلیون تومان وام ودیعه مس��کن به
سیل زدگان پرداخت شده است ،ادامه داد :وام
پرداختی به سیل زدگان مناطق مختلف کشور
بدون کارمزد تعریف ش��ده است.وی با بیان
اینکه متقاضیان بدون هیچ نوبتی وام خود را
دریافت میکنند ،ادامه داد :تنها شرط دریافت
وام درخواست آن اس��ت.مدیرعامل صندوق
امداد والیت تا سقف  ۵میلیون تومان وام به
سیل زدگان تعلق میگیرد ،افزود :مددجویان
کمیته امداد امام خمینی بدون هیچ ضمانتی
میتوانند از صندوق امداد والیت وام دریافت
کنند چرا که مستمری دریافتی آنها ضمانت
دریافت وام آن هاست.باجالن افزود :افرادی
که مددجوی کمیته امداد نیستند نیز میتوانند
تنها با ضمانت یک فقره چک ،وام  ۵میلیون
تومانی خ��ود دریافت کنن��د .وی گفت :وام
پرداختی به سیل زدگان مناطق مختلف کشور
بدون کارمزد تعریف شده است.

معاون وزیر بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پرش��کی گفت 25 :هزار بیمار در کشور در
انتظار پیوند کلیه ،کبد ،قلب و مغز استخوان
هستند.به گزارش ایسنا ،حریرچی در آئین
افتتاح بخش پیوند کلیه در بیمارستان امام

خمینی اردبیل اظهار کرد :از  25هزار بیمار
در انتظار پیوند 8600 ،نفر در کشور در انتظار
پیوند کلیه هس��تند که ب��ه دلیل باال بودن
هزینه دیالیز سعی ما بر این است تا در همه
اس��تانها بخش پیوند کلیه راهاندازی شود.
وی هزینه هر بار دیالیز را  500هزار تومان
برای بیماران اعالم و خاطرنش��ان کرد :در
کنار هزینه باالی دیالیز  ،بیمار س��اعتها
درد ناش��ی از این بیماری و دیالیز را تحمل

 25هزار ایرانی در انتظار پیوند عضو

میکند بنابراین ض��رورت دارد در قدم اول
اجازه ندهیم تا افراد گرفتار بیماری کلیوی
شوند.معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه طرح
کنترل فشار خون برای بیش از  20میلیون
ایرانی در سال جاری اجرایی میشود ،افزود:
پیشبینی میکنیم دو میلیون ایرانی گرفتار
فشار خون باال هستند که متاسفانه عمده آنها
از این بیماری خود مطلع نیستند و ضرورت
دارد با اجرای این طرح از بروز این بیماری و

عوارض آن جلوگیری شود.حریرچی یکی از
عوارض بیماری فشار خون را صدمه به کلیه
دانست و گفت :ما با تغییر سبک زندگی به
ویژه توجه به تغذیه مناسب میتوانیم از بروز
و شکلگیری چنین بیماریهای غیرواگیر
و پرهزینه جلوگی��ری کنیم.وی خطاب به
مسئوالن اس��تان اردبیل بیان کرد :با تهیه
و تدارک همه امکانات ،اجازه ندهید تا حتی
یک بیمار نیز از این اس��تان خارج شده و به
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سایر استانها اعزام شود.حریرچی این را هم
گفت که مدیران بیمههای سالمت و تامین
اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی موظفند
تا به هم��ه بیماران در همین اس��تان ارائه
خدمات کنند و ما نیز در وزارت بهداش��ت
تالش خواهیم ک��رد تا تجهیزات و نیروی
متخص��ص را تامی��ن کنیم تا این اس��تان
امکان درمان بیماران را به صورت مستقل
فراهم آورد.

وزیربهداشت:

به رغم تمام فشارها ،چیزی به نام کمبود داروهای اساسی نداریم

گروه اجتماعی  :وزیر بهداشت درراهپیمایی
روز ق��درس ،با اش��اره به ت�لاس آمریکا و
همپیمانانش برای فش��ار ب��ه ایران از طریق
تحریمه��ا ،گفت :خوش��بختانه تا این لحظه
ی های
کمب��ود جدی نداریم و ب��ا برنامهریز 
انجام شده تا پایان سال چیزی به نام کمبود
داروهای اساسی و کسری تجهیزات پزشکی
نخواهیم داشت.
دکتر سعید نمکی با حضور در راهپیمایی روز
قدس در جمع خبرن��گاران اظهار کرد :ظهار
کرد :بزرگترین وظیفه مسئوالن این است که
همیش��ه در کنار مردم باشند و این بزرگترین
رس��الت همه مس��ئولین جمهوری اسالمی
اس��ت و دوم اینکه راس��تای تحق��ق اهداف
عالی نظام جمهوری اسالمی به خصوص در
شرایط سخت تحریمها تالش کنند و با تاب
آوری مردم ،خدمت بیشتر به مردم و کوشش
جهادی فش��ار را به حداقل برسانند.نمکی در
ادامه گفت :قطعا امریکاییها و هم پیمانانشان
برای اینکه ما را تحت فش��ار قرار دهند برای
کاهش کاالهای اساسی تردیدی ندارند و تمام
راههای نقل و انتقاالت پول ما را بس��تند ،اما
خوشبختانه تا این لحظه کمبود جدی نداریم و
با طراحیها تا پایان سال چیزی به نام کمبود
داروهای اساسی و کسری تجهیزات پزشکی
نخواهیم داشت.

نگران�ی از باب�ت تأمین دارو در ش�رایط

تحریمی وجود ندارد

همایون هاش��می رئیس فراکس��یون غذا و

پیدا میکنند نش��ان از نبود نظارت است که
البته نباید از نقش برخی آدمهای سودجو هم
غفلت کرد .باید س��ازمانهای نظارتی ورود
جدیتر داشته باشند.

واردات داروهای مشابه تولید داخل ،خط

قرمز وزارت بهداشت است

داروی مجل��س نیز چندی قبل در گفتوگو
با ایس��نا در توضیح راهکاره��ای تأمین دارو
در کش��ور در شرایط تحریمی گفت :با تدابیر
اتخاذ ش��ده و تشکیل کمیتههای تخصصی
در وزارت بهداش��ت و س��ازمان غذا و دارو و
مدیریت وزیر بهداشت در حال مقابله با جنگ
همه جانبه دشمن هس��تیم .شاید در این راه
دچار کاس��تیهایی ش��ویم اما ش��رایط قابل

کنترل است .وی در عین حال توضیح داد :ما
در شرایط عادی و غیرتحریمی هم کمبودی
در برخی اقالم غیردارویی داشتیم که تالش
میش��د به صورت غیرفوریتی وارد ش��ده و
پیشگیریهای الزم صورت گیرد .در شرایط
فعلی هیچ نگرانی وجود ندارد .وزارت بهداشت
در حال رصد امور اس��ت و تالش میکند که
اقالم دارویی با کیفیت و با قیمت مناسب به

دبیر کارگروه بررسی مدارک و اسناد متقاضیان:

 18خرداد ماه زمان اجرای طرح ترافیک خبرنگاری

دبیر کارگروه بررس��ی مدارک و اس��ناد متقاضیان
اس��تفاده از س��همیه ویژ ه خبرنگاری با اعالم زمان
اجرای طرح ترافیک خبرنگاری در س��ال جاری ،از
ارس��ال  ۳پیامک به س��ه گروه از خبرنگاران از روز
یکشنبه هفته آینده خبر داد.
فرهاد خوانساری در گفتوگو با تسنیم درباره زمان
اجرای طرح ترافیک خبرنگاری سال  98اظهار کرد:
با توج��ه برنامهریزی صورت گرفت��ه از  18خرداد
ماه طرح ترافیک خبرنگاری س��ال  98اجرا خواهد
ش��د.وی تصریح کرد :بدین ترتیب ورود خبرنگاران
به طرح محدوده طرح ترافیک از هجدهم خرداد با
مج��وز طرح  98خواهد بود و در واقع طرح ترافیک
س��ال  97فاقد اعتبار خواهد ب��ود و افرادی که وارد
این محدوده شوند ،جریمه خواهند شد.دبیر کارگروه
بررسی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه
ویژ ه خبرن��گاری ادامه داد :بر اس��اس برنامهریزی
صورت گرفته از یکش��نبه هفته آینده 3 ،پیامک از
سوی واحد صدور طرح ترافیک به خبرنگاران ارسال
خواهد ش��د که در پیامک اول برای خبرنگارانی که
متقاض��ی طرح ترافیک بودند و بر اس��اس ضوابط
و مق��ررات ،طرح ترافیک خبرنگاری مش��مول آنها
میشود و بر اس��اس پیامک ارسالی به آنها اعالم

میشود که اجازه ورود به طرح را دارند.وی تصریح
کرد :پیامک دومی نیز به دسته بعدی از خبرنگارانی
ک��ه متقاضی طرح ترافیک بودن��د اما به هر دلیلی
از جمله عدم تایید رس��انه ،امس��ال ط��رح به آنها
اختصاص داده نشده اس��ت ،ارسال میشود تا آنها
نیز مطلع باشند که از هجدهم خرداد مجوز ورود به
طرح ترافیک را ندارند و در صورت ورود به محدوده
مشمول جریمه خواهند شد که البته تعداد این افراد
محدود است.خوانس��اری در ارتباط با ارسال پیامک
بع��دی به خبرنگاران نیز گفت :پیامک س��ومی نیز
به خبرنگارانی که با تایید رس��انه مربوطه مشمول
طرح ترافیک خبرنگاری میش��وند ،ارسال میشود
که البته این پیامک برای خبرنگارانی ارسال خواهد
شد که مدارک آنها در سایت تهران من کامل نبوده
و باید نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.دبیر
کارگروه بررس��ی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده
از س��همیه ویژ ه خبرن��گاری همچنین در ارتباط با
خبرنگارانی که نس��بت به عدم مجوز ورود به طرح
ترافیک اعراض دارند ،متذکر شد :در این بخش نیز
با توجه به پایان یافت��ن زمان اعتراضات همچنین
ارسال اسامی از سوی رسانه ،دیگر زمانی برای این
موضوع وجود ندارد.

دست مصرفکننده برسد ولی نباید فراموش
کنیم که ما در ش��رایط تحریمی هستیم و در
تأمین ارز برخی اقالم دارویی س��ختی داریم
که البته این ش��رایط هم قاب��ل کنترل بوده
و مدیریت ش��ده اس��ت.این عضو کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس در ادامه با تأکید بر
لزوم نظارتهای بیشتر در بازار گفت :اینکه
برخ��ی اقالم در بازه زمان��ی دو روزه افزایش

دکتر ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت
نیز گفت :خوشبختانه با تالش های سازمان
غذا و دارو و با توجه به منابع خوبی که دولت
در س��ال  ۹۷به حوزه دارو و ملزومات بیماران
خ��اص اختص��اص داده ،در حال حاضر هیچ
گونه مشکل خاصی در زمینه تامین داروهای
بیماری ه��ای خاص وجود ن��دارد.وی افزود:
عمده داروهای مصرفی بیماران خاص تولید
داخل اس��ت و  ۴داروی جدید نیز در روزهای
اخیر به مجموعه دارویی ما اضافه شده است.
بعضی داروهای این بیماران هنوز در کش��ور
تولید نشدهاند و یا نسبت به میزان مصرفی که
دارند تولید آنها دارای توجیه اقتصادی نیست.
حریرچی تاکید کرد :به دلیل حمایت از تولید
داخ��ل و محدودیت های تبادالت ارزی ،خط
قرمز وزارت بهداش��ت واردات مشابه خارجی
داروی تولید داخل اس��ت.به گفته معاون کل
وزارت بهداشت ،در شرایط سخت سال گذشته
با پایمردی وزارت بهداش��ت و حمایت دولت
خوش��بختانه نه تنها هیچ گون��ه کمبودی در
تامین داروهای بیماران خاص به وجود نیامد،
بلکه افزایش قیمت در بخش دارو نس��بت به
سایر اقالم مصرفی مردم بسیار کمتر بود.

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران خبر داد؛

سالی  ۶۰هزار ایرانی به دلیل «سیگار» میمیرند

دبیر کل جمعیت مبارزه با اس��تعمال دخانیات ایران
در آس��تانه هفته ملی بدون دخانیات گفت :با برآورد
 ۶۰میلیارد نخ مصرف س��الیانه سیگار در کشور۶۰ ،
هزار مورد مرگ ناش��ی از استعمال سیگار را داریم.
محمدرضا مس��جدی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
به ش��عار روز جهانی بدون دخانیات مبنی بر «اجازه
نده دخانیات نفست را بگیرد» تاکید کرد :اگر مردم
حداقل روزی  ۲۰میلیارد تومان صرف خرید سیگار
کنن��د که البته ای��ن رقم در رابطه با قلیان بیش��تر
اس��ت ،باید توجه داشت که حداقل  ۶۰هزار میلیارد
تومان هزینه درمان بیماریهای ناش��ی از استعمال
آنها میش��ود که با احتساب هزینههای جاری ،این
هزینهها به  ۱۰۰هزار میلیارد در س��ال نیز میرسد.
وی هشدار داد :با توجه به میزان استعمال دخانیات
ب��ه ویژه قلیان در جوانان و به خصوص زنان ،خطر
افزایش سرطان ریه در سالهای آینده در کشور بسیار
جدی است .ضمن توجه به برنامههای پیشگیری به
ویژه کنترل اس��تعمال دخانیات در کش��ور ،آگاهی
بخش��ی عموم مردم و توجه جدی جامعه پزش��کی
به تشخیص به موقع این بیماری بسیار حائز اهمیت
است.وی ادامه داد :بر اساس اعالم سازمان بهداشت
جهانی ،س��رطان ریه از مجموع سرطانهای سینه،

دهانه رحم ،دس��تگاه گ��وارش و مج��اری ادراری
بیشتر قربانی میگیرد .در سال  ،۲۰۱۲یک میلیون
و  ۸۰۰هزار نفر به این نوع س��رطان مبتال ش��دند.
همچنین س��رطان ریه در مردان ش��ایعتر اس��ت و
در زنان در دومین یا س��ومین رتبه ق��رار میگیرد.
مسجدی با تاکید بر این مسئله که استعمال سیگار
و بخصوص قلیان یک��ی از فاکتورهای اصلی ابتال
به بیماریهای غیرواگیر اس��ت ،افزود :وقتی فردی
در سن  ۴۰س��الگی به دلیل مصرف دخانیات فوت
کرده و یا به انواع بیماریهای پرهزینه مرتبط مبتال
میش��ود ،عالوه بر صرف هزین��ه درمان و ناراحتی
برای خانواده ،کش��ور نیز یک س��رمایه انسانی را از
دست میدهد.وی با اشاره به عدم تصویب افزایش
 ۱۰۰تومانی قیمت هر پاکت سیگار بر اساس الیحه
بودجه  ۹۸ادامه داد :این افزایش میتوانس��ت ۳۰۰
میلیارد تومان درآمد برای کشور به ارمغان آورده و از
اعتیاد ،افزایش بار بیماری و مرگ ناش��ی از مصرف
دخانیات جلوگیری کند .مس��جدی اف��زود :افراد با
مراجع��ه به این کلینیک که در س��اختمان جمعیت
مبارزه با دخانیات مس��تقر اس��ت ،میتوانند جهت
ترک اس��تعمال انواع محصوالت دخانی با دریافت
مشاره رایگان مراجعه کنند.

بطحایی :آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران نمیفروشم

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه انتصابات
در این وزارتخانه سیاسی نیست گفت :آخرت
خود را به خاطر دنیای دیگران نمی فروشم
و به خاطر به دس��ت آوردن دل فالن جناح
سیاسی انتصابی انجام ندادهام.
به گزارش فارس ،س��ید محمد بطحایی در
دیدار با نمایندگان تشکلهای دانشجویی در
ساختمان شهید رجائی ،اظهار کرد :متأسفانه
ب��ه دالیل مختل��ف کارکرده��ای فرهنگی
آموزشوپرورش نس��بت به سایر کارکردها
کمتر اس��ت ب��رای همین نیازمن��د تحول
اس��ت .بر این باوریم که مدارس باید از یک
موسسه آموزشی به یک موسسه فرهنگی و
تربیتی تبدیل ش��وند زیرا فرهنگ مهمترین
مؤلفه در نظام تعلیم و تربیت اس��ت و دانش
آموزان باید مؤلفههای فرهنگی را بشناسند
و از آن محافظ��ت کنن��د.وی خاطرنش��ان
ک��رد :دانش آم��وزان باید زندگ��ی کردن را
در مدارس بیاموزند درحالیکه امروز بیش��تر
حف��ظ فرمول و کس��ب نم��رات در اولویت
قرار دارد.بطحایی گفت :اصالح نظام تعلیم
و تربیت کار یک روز و ماه و س��ال نیس��ت
و امری زمانبر اس��ت.وزیر آموزشوپرورش

انتصابات در آموزش و پرورش سیاسی نیست

بابیان اینکه «اصالح نظام تعلیم و تربیت در
دس��تور کار است» ،گفت :دانش آموزان باید
مهارتهای اجتماعی را بیاموزند و زندگی را
در مدرس��ه تمرین کنند ،در آموزههای دینی
نیز اخالق ،صبر و دس��تگیری از مستمندان
همواره مورد س��فارش بوده اس��ت.بطحایی
تصری��ح ک��رد :آنقدر س��بد مدرس��ه را از
مطالب آموزشی پر کردیم که فرصتی برای
اینکه دانشآموز مس��ائل فرهنگی و تربیتی
را تمری��ن کند وج��ود ندارد ل��ذا این حلقه
مفقوده موضوع بس��یار مهمی است که باید
به آن پرداخته ش��ود.وی ادامه داد :بر اساس
نظرسنجیهای انجامشده ،آموزشوپرورش
باالترین س��رمایه اجتماعی را در جامعه دارد
و همچن��ان اعتماد مردم به معلم از س��ایر
اقشار بیش��تر اس��ت لذا باید از این سرمایه
حفاظت شود.وزیر آموزشوپرورش گفت :در
دستگاه گس��ترده آموزشوپرورش که حدود
یکمیلی��ون فرهنگی۱۴ ،میلیون دانشآموز
در بی��ش از ۶۰۰ه��زار کالس درس وجود
دارد ،ممکن اس��ت خطایی هم اتفاق بیفتد
اما آیا باید همه خدمات آموزشوپرورش زیر
س��ؤال برود .قطع ًا چنین برخوردی صحیح

نیس��ت ،لذا اگر بین ۶۰۰هزار کالس درس،
دریک��ی دو کالس اتفاقی افت��اد نباید آن را
ب��هکل آموزشوپرورش نس��بت داد.وی در
ادامه بابیان اینکه «متأسفانه فضای رسانهای
ام��روز گاه��ی دچ��ار برخ��ی بیانصافیها
میش��ود» ،گفت :چن��دی قب��ل اتفاقی در
فض��ای چند مدرس��ه رخ داد ولی گفتههایم
بهطور صحیح منعکس نشد».بطحایی افزود:
در آن مقطع در سخنانم گفتم احتمال اینکه
کلیپها ساختگی باشد زیاد است و از سوی
دیگ��ر حتم ًا باید پیگیری ش��ود که چطور از
یک مدرسه دخترانه ،پنهانی فیلم گرفته و در
فضای مجازی پخش میکنند؛ اما متأسفانه
همه حرفهای من پخش نشد ،لذا رسانهها
بهجای آنکه بنویس��ند بطحایی گفت کسی
که فیلم مدرسه دخترانه را پخش کرده است

باید توس��ط پلیس مشخص ش��ود ،نوشتند:
بطحایی تخل��ف همکارانش را به پلیس فتا
سپرده است!.وی در ادامه افزود :در خصوص
اعتراضات معلمان نی��ز معتقد بودم با توجه
به ش��رایط سیاسی کش��ور در آن ایام ،نباید
چنین حرکتی انجام میش��د اما این موضوع
در رسانهها بهعنوان مخالفت من با هرگونه
اعت��راض و مطالبه گری معلم��ان انعکاس
یاف��ت که مطلبی غیرواقعی بود زیرا معتقدم
معلم باید حرفش را بگوید و ما نیز ش��رایط
احقاق حق��ش را فراهم کنیم .بنده بیش��تر
از هرکس��ی درک میکن��م که مس��ائل و
مش��کالت مالی معلمان چقدر نظام تعلیم و
تربیت را تحت تأثی��ر قرار میدهد.بطحایی
اظه��ار کرد :ب��رای قضاوت در م��ورد یک
موضوع ابتدا باید اصل موضوع را بهدرستی
بیابیم تا بر اساس مطالب غیرواقعی قضاوت
نکنی��م .وی آموزشوپ��رورش را یک��ی از
موفقترین دستگاهها در مبارزه و پیشگیری
از آس��یبهای اجتماعی برش��مرد و افزود:
هرچند باید با س��عی و تالش بیشتر به رفع
مش��کالت پرداخت اما نباید با ارائه هر عدد
و رقمی مردم را نگران کرد .وی در بخشی

دیگر از سخنانش گفت :در آموزشوپرورش
نیازمند یک ش��بکه ملی داخلی بودیم و باید
رس��انهای در جامع��ه تعلی��م و تربیت وجود
داش��ته باشد تا اگر الزم بود سخن خاصی با
اولیا یا معلمان مطرح شود که امکان طرح در
عرصه عمومی را نداش��ت ،این امکان وجود
داش��ته باش��د لذا به این دلیل و دهها دلیل
مشابه س��راغ تلویزیون تعاملی رفتیم و پس
از ۶ماه تلویزیون تعاملی سینا ایجاد شد.عضو
کابینه تدبیر و امید خاطرنشان کرد :در سینا
ما کارفرما هس��تیم و هیچ نفع شخصی در
ای��ن تلویزیون نداریم و درواقع کام ً
ال دولتی
محسوب میشود لذا سینا هیچ سود شخصی
ندارد و درآمد آن بهحس��اب سازمان تبلیغات
و آموزشوپرورش واریز میش��ود.وی افزود:
انتصابات در آموزشوپرورش سیاسی نیست
و من آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران
نمیفروشم لذا مسئولیت وزیر بسیار سنگین
اس��ت و به خاطر به دست آوردن دل فالن
جناح سیاس��ی انتصابی انجام ندادهام ،البته
هرچن��د باید تعامل با س��ایر نهادها وجود
داشته باش��د اما این دلیل نمیشود که افراد
ناشایست در پستها منصوب شوند.
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اخبار حوادث
رودخانه «دستجاء»
جان کودک  8ساله را گرفت

فرمانده انتظامی شهرستان "اصفهان" از فوت
کودکی  8ساله به علت غرق شدن در رودخانه
"دس��تجاء" خب��ر داد.س��رهنگ “محمدرضا
خدادوس��ت” در گفت و گو ب��ا پایگاه خبری
پلیس اظهار داشت :در پی اعالم مرکز فوریت
های پلیس��ی  110مبنی بر غرق ش��دن یک
کودک در رودخانه روس��تای “کاروانچی” در
منطقه “دستجاء” بالفاصله ماموران انتظامی
به محل اعزام ش��دند.وی افزود :متاسفانه در
اثر این حادثه پس��ر  8ساله که داخل رودخانه
شده بود غرق و علی رغم اینکه عالیم حیاتی
داشت و توسط ماموران اورژانس به بیمارستان
منتقل شد ،تالش پزشکان نتیجه ای نداشت و
کودک فوت شد.این مقام انتظامی بیان داشت:
جسد متوفی طبق دستور مقام قضائی و توسط
مام��وران اورژانس برای اقدام��ات قانونی به
پزشکی قانونی منتقل شد.
عامالن قتل استاد دانشگاه زابل
دستگیر شدند

ب��ا ت�لاش ش��بانه روزی کارآگاه��ان پلیس
آگاهی استان عامالن قتل استاد دانشگاه زابل
شناس��ایی و دستگیر شد.سردار محمد قنبری
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان
در گف��ت و گو با پایگاه خب��ری پلیس گفت:
ساعت یک بامداد پنجم اردیبهشت ماه یکی
از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
زابل که با یک دستگاه سواری زانتیا در محور
زابل-زه��ک در حرک��ت بوده توس��ط افراد
ناش��ناس به رگبار گلوله بسته شده و به علت
شدت جراحات وارده فوت می کند.وی افزود:
تیم رس��یدگی کننده پرونده پس از بررس��ی
س��رنخ های بجامانده و یک سری تحقیقات
گسترده میدانی مظنون به قتل را با هماهنگی
قاضی وی��ژه قتل برای تحقیق��ات به پلیس
آگاهی احض��ار کردند.وی ادام��ه داد :با توجه
به سرنخ های بدست آمده مظنون به قتل در
بازجویی های علم��ی پلیس و مواجهه با ادله
و مس��تندات انکار ناپذیر کشف شده به نقشه
قتل با همدس��تی برادر  37ساله اش اعتراف
ک��رد که کارآگاهان پلیس آگاهی با اطالعات
بدست آمده بالفاصله متهم دیگر این پرونده
را نیز دستگیر کردند.
سینما «بهمن» شیراز در آتش سوخت

ش��امگاه جمعه ،نهم خردادماه ،س��ینما بهمن
شیراز ،یکی از سینماهای نوستالژیک این شهر
که از حدود دو دهه قبل تعطیل ش��ده بود ،در
آتش س��وخت.به گزارش ایس��نا ،حوالی نیمه
شب نهم خردادماه ،س��ینما بهمن شیراز ،که
زمانی یکی از سینماهای پر مخاطب این شهر
محس��وب می شد و سالها تعطیل بود و اخیراً
متولیان آن در حال بازس��ازی و نوس��ازی آن
بودند ،آتش گرفت .حریق سینما بهمن که تا
حوالی ساعت  ۴بامداد جمعه دهم خرداد ادامه
داشت ،آتش نشانان  ۱۰ایستگاه آتش نشانی
ش��یراز را به چهارراه زند ،کشاند تا برای اطفاء
حریق یکی از نوس��تالژیکترین س��ینماهای
شیراز ،بسیج شوند.طبق گفته «اسداهلل بهاری»
آپاراتچی س��ینما پرسیا و نگهبان فعلی سینما
بهمن که در محل حادثه حاضر بود ،وس��عت
شعلههای آتش تا اندازهای نبوده که به خدمات
اطفاء حریق توس��ط آتش نشانان نیاز باشد و
ب��ا آب آت��ش را خاموش کردند.ام��ا او قبل از
خ��واب متوجه دود و بوی آتش ش��ده و بعد از
گذشت چند دقیقه توسط ماموران آتش نشان
با تجهیزات ویژه از مح��ل حادثه نجات داده
میشود.مدیرعامل آتش نشانی شیراز این آتش
سوزی را بسیار سنگین توصیف و خاطرنشان
کرد :متأسفانه هجوم شهروندان به محل حادثه
جهت تماش��ای صحنه حادث��ه کار نیروهای
امدادی را سخت تر میکرد.محمدهادی قانع با
بیان اینکه نیروهای آتش نش��ان موفق شدند
یک نفر را از میان آتش بصورت معجزه آسایی
نجات دهند افزود :در این عملیات بیش از ۱۲
خودرو اطفایی حضور داش��تند و آتش نشانان
داوطلب دوش��ادوش نیروهای آتش نشان در
این عملیات حضور موثر و مفید داش��تند.قانع
افزود :آتش نشانها با تالشی بی وقفه مانع از
سرایت حریق به اماکن همجوار شده و پس از
چند ساعت ،آن را اطفا کردند و به هیج یک از
شهروندان آسیب نرسید.

