اخبار
طرح «رتبهبندي معلمان» بهزودي
بهدولت ارائه ميشود

معاون توس��عه مديريت و پشتيباني وزارت
آم��وزش و پرورش از ط��ي مراحل پاياني
آماده س��ازي ط��رح رتبه بن��دي معلمان
خب��ر داد و گفت :ط��رح رتبهبندي کمتر از
 10روز ديگر به دولت ارائه ميش��ود.علي
الهيار ترکمن در گفتوگو با ايس��نا ،درباره
آخرين وضعيت آماده سازي و اجراي طرح
رتبهبندي معلمان اظهارکرد :رتبهبندي در
سالهاي گذش��ته به اشکال مختلفي اجرا
شده اس��ت .يک بار از طريق طرح ارتقاي
ش��غلي و يک بار با مصوبه دولت در سال
 1394و با اس��تفاده از س��ازوکارهاي ماده
 68قان��ون مديري��ت خدم��ات کش��وري
شاهد اجراي رتبهبندي بودهايم.وي افزود:
البته آنچه انجام ش��د مورد نظر و خواسته
قانونگ��ذاران و فرهنگي��ان کش��ور نبود.
معاون توس��عه مديريت و پشتيباني وزارت
آموزش و پرورش با بيان اينکه از ش��روع
برنامه شش��م توس��عه ،رتبه بن��دي را به
شکل خاصتري دنبال ميکنيم ،گفت :در
برنامه شش��م توسعه به دولت تکليف شده
يک نظام رتبهبن��دي را تنظيم کند که بر
اس��اس آن بتوانيم نظامه��اي پرداخت را
طراحي کنيم .در واقع بايد بگونهاي باش��د
که بتواني��م نظام پرداختها را بر اس��اس
تخصص و صالحيتهاي حرفهاي تنظيم
کني��م و دوم آنکه يک مهندس��ي نيروي
انساني از طريق رتبهبندي انجام شود .وي
با بيان اينکه دبيرخانه شوراي عالي آموزش
و پرورش بيش از  12جلس��ه براي تدوين
اليحه رتبهبن��دي برگزار ک��رده و کار در
مراحل نهايي است ،گفت :کمتر از  10روز
ديگر اليحه را از س��وي آموزش و پرورش
به دولت تقديم ميکنيم که پس از تصويب
در دولت در قال��ب اليحه به مجلس ارائه
ميشود.
همه بازداشتگاههاي تهران
به «دوربين» مجهزند

رئي��س پليس پايتخت ب��ا تاکيد بر نظارت
پلي��س بر رعاي��ت حقوق ش��هروندي در
مواجه��ه با مراجعان و حت��ي در برخورد با
متهم��ان ،از افزايش نظارته��ا خبر داد و
گفت :در حال حاضر هيچ کالنتري و پاسگاه
فاقد دوربينه��اي نظارتي در تهران وجود
ندارد.سرهنگ کيوان ظهيري در گفتوگو
با تس��نيم ،با اش��اره به مجه��ز بودن همه
بازداشتگاههاوتحتنظرگاههايکالنتريها
و پاسگاههاي پايتخت اظهار کرد :در حال
حاض��ر هم��ه پاس��گاهها و کالنتريهاي
پايتخت ب��ه دوربينه��اي نظارتي مجهز
هستند و هيچ کالنتري و پاسگاهي وجود
ندارد ک��ه از تجهي��زات اينچنيني محروم
باشد.رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ
اف��زود :موضوع نظارت م��ا بر کالنتريها
و پرس��نل پليس به منظ��ور رعايت حقوق
ش��هروندي ،يکي از مهمترين موضوعاتي
است که حساسيت زيادي بر روي آن داريم
چراکه رعايت حقوق ش��هروندي و حقوق
مردم در کالنتريه��ا يک وظيفه براي ما
است.وي با بيان اينکه به شدت با مواردي
که در خصوص رعايت حقوق ش��هروندي
مرتکب تخلف ميش��وند ش��ديداً برخورد
خواهد ش��د گفت :من ش��خص ًا به عنوان
رئيس پليس پيش��گيري تهران بزرگ ،از
تک تک پاسگاهها و کالنتريهاي تهران
بزرگ بازديد سرزده داشتهام و بازرسيهاي
نامحس��وس ما از کالنتريها هم همواره
ادامه دارد.

رئيس انجمن علميداروسازان ايران:

ِ
مديريت شرايط خاص در حوزه دارو وجود ندارد

رئيس انجمن علميداروسازان ايران با
ي در حوزه دارو
تاکيد بر اينکه برنامهريز 
بايد بر مبناي شرايط خاص باشد ،گفت:
مديريت ش��رايط خاص در
متاس��فانه
ِ
حوزه دارو وجود ندارد.سيد حميد خوئي
در گفتوگو با ايلنا در رابطه با داروهاي
ضدسرطاني ايراني که از طرف برخي
پزشکان بدليل اثرگذاري پايين تجويز
نميشود و بيماران براي خريد داروهاي
خارجي نيز با مشکالتي مواجه شدهاند،
بيان داشت :بايد اين واقعيت را پذيرفت
که وارد يک شرايط فوق العاده شدهايم

ک��ه دور جديدتحريمها اس��ت .به هر
حال بايد چارچوبهاي فوقالعادهاي را
براي همه عرصههاي حيات اجتماعي
از جمل��ه دارو تعريف ک��رد و بپذيريم
که به س��مت ش��رايطي ميرويم که
وضعيت دارو خاص خواهد بود.او افزود:
بحث دوم اين است که گفته ميشود؛
داروهاي ضدسرطاني مطالعات باليني
را نگذران��ده و بياث��ر هس��تند ،اي��ن
اظهارات قطعا هيچ مبناي علميندارد
و اين اظهارنظرها بيش از اينکه مبناي
علميداشته باشد؛ انگيزههاي تجاري

ارائه کند ،قطعا دولت موظف است؛ در
اين زمينه اقدام کن��د و داروي موثر و
م��ورد نياز مردم را تامين کند .خوئي با
تاکيد بر اينکه هيچ کدام از اين ادعاها
مبناي علميندارد که ميگويند؛ داروي
ضدس��رطان ايران��ي بياث��ر و داروي
ضدس��رطان خارجي تاثيرگذار اس��ت،
گفت :از جامعه پزش��کي انتظار ميرود
که در اين شرايط دشوار مصالح ملي را
در نظر بگيرد و حداقل از منظر تجارت
محوري سخن نگويد و نيازهاي کاذب
را بر مردم در اين شرايط سخت تحميل
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نکن��د .اگر قرار باش��د در اين ش��رايط
داروهاي خارجي وارد شود ،بيماران بايد
چهار تا پنج برابر قيمتهاي قبلي براي
خري��د پرداخت کنند؛ بدون اينکه هيچ
مدرک علميمبني بر اين داشته باشيم
که اي��ن تفاوت قيمت به دليل کيفيت
باالي داروي خارجي و اثربخش��ي آن
است.

ضعف مديريت وزارت بهداشت علت شکست طرح تحول سالمت

گروه اجتماعي :وزير بهداشت در حالي مهمترين مشکل
طرح تحول سالمت ،عدم تامين منابع مالي را ميداند که
کارشناسان بر اين باورند عدم مديريت صحيح منابع مالی
وزارت بهداشت علت شکست طرح تحول سالمت طي
سالهاي گذشته است.
طرح تحول س�لامت کشور ،طرحي است که مبتني بر
افزايش رفاه و کيفيت خدماترساني در دستور کار دولت
قرار گرفت اما به دليل ضعف مديريت وزارت بهداش��ت
منابع مالی به درستي هزينه نشد؛ با توجه به اين موضوع
کارشناس��ان معتقدند دولت چارهاي ج��ز اصالح رويه
موجود ندارد.
يوزير بهداشت در
در اين راس��تا دکتر سيدحسنهاشم 
گفتگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما در تشريح اجراي
طرح تحول س�لامت و چالشها و دستاوردهاي اجراي
اين طرح گفت :طرح تحول س�لامت با هدف افزايش
آرامش مردم ،کاهش پرداختي از جيب ،حمايت بيش��تر
و وجود بيمهها قوي تر آغاز ش��د و توانس��ت به بخشي
از اهداف خود دست پيدا کند اما مشکالتي هم داشت و
مهمترين مشکل طرح تحول سالمت ،عدم تامين منابع
مالي مورد نياز بود که آن هم ناشي از سقوط ارزش نفت
به يک چهارم ،پوشش بيمه رايگان براي  11ميليون نفر
بجاي  4تا  5ميليون نفر و عدم اجراي تعهدات شرکاي
خود بود.
وزير بهداش��ت ادامه داد  :مردم انتظار ندارند که ما گله
و ش��کايت کنيم بلکه انتظار کار و خدمت کردن دارند
چون مردم ما را انتخاب کردهاند که مش��کالت ش��ان
را حل کنيم ،متاس��فانه هر کسي ناکارآمدي خودش را
گردن ديگران مياندازد و مردم انتظار دارند دغدغههاي
آنه��ا را حل کنيم و بايد در اين زمينه تالش کنيم البته
مردم متوجه مشکالت امروز دولت هستند.وزير بهداشت
تصريح کرد :بيمهها بايد از ابتداي طرح تحول سالمت،

پرداخت ميکنند ،و اين در حالي است که وقتي افرادي
از توان مالي کافي براي پرداخت هزينههاي درماني خود
برخوردار بوده ،نبايد از خدمات ناشي از اجراي اين طرح
بهرهمند شوند و تنها بايد زمينه الزم براي بهرهمندي از
خدمات براي آنها فراهم شود ،اما به طور جداگانه به خريد
خدمت بپردازند.

هزينههاي مازاد وزارت بهداش�ت مانع از اجراي

درست طرح تحول سالمت

راهنماهاي باليني را در دس��تور کار قرار ميدادند و همه
موظف به اجراي آن ميش��دند اما بيمه کارآمد نيست و
تهديد آن نيز کارساز و موثر نيست در حاليکه ميتوانست
با مراکزي که اين راهنماها را رعايت نميکنند لغو قرارداد
کند اما مقررات آنها بازدارنده نيست.
عدم مديري�ت صحيح منابع منجر به شکس�ت

طرح تحول سالمت ميشود

اين اظهارات در حالي مطرح شد که عباسعلي پوربافراني
عضو هيئت رئيسه کميسيون بهداشت مجلس چندي
قب��ل درگفت و گو با خانه ملت ب��ا تاکيد بر اينکه عدم
مديريت صحيح منابع منجر به شکس��ت طرح تحول
س�لامت ميشود ،توضيح داد :يکي از اشتباهاتي که در
روند اجراي طرح تحول س�لامت داشتهايم ،عدم توجه
به س��طحبندي خدمات بوده است ،چراکه از اين طريق
براي بخشهايي که نياز به اختصاص بودجه بيش��تري

داشته ،تامين اعتبار ميکرديم و منابع مالي بخشهايي
که نياز به اختصاص بودجه کمتري داشتند را نيز تعديل
ميساختيم.اين نماينده مجلس دهم ،در بيان علل کمبود
بودجه در برخي بخشهاي درماني افزود :البته اين کمبود
منابع براي اجراي طرح تحول سالمت ،در برخي جاها ،به
اين دليل بوده که منابع الزم ديده نشده و در برخي جاها
نيز نقدينگي وجود ندارد ،بنابراين بايد مديريت صحيحي
شکل بگيرد تا اين طرح به درستي اجرا شود.
عضو هيئت رئيسه کميسيون بهداشت و درمان مجلس،
برقراري ش��رايطي براي ارائه خدمات درماني متناسب
با ت��وان مالي بيماران را ،راه��کاري تاثيرگذار در جهت
اجراي صحيح طرح تحول سالمت دانست و اظهارکرد:
هماکن��ون بيماراني ک��ه از توان مالي خوب��ي برخوردار
هس��تند ،همچون بيماراني که از قشر کم درآمد جامعه
محس��وب ميش��وند ،در پي مراجعه به بيمارستانهاي
فوق تخصصي ما ،هزينههاي درماني را به طور يکسان

در اين راس��تا چندي قبل اميني فرد عضو کميسيون
بهداش��ت و درم��ان مجلس در گفتوگو با تس��نيم
اظهار داش��ت« :بايد با ارائه راهکارهايي ضعف طرح
تحول س�لامت برطرف شود .نبود منابع پايدار يکي
از ضعفهاي طرح تحول س�لامت اس��ت ،لذا طرح
مذکور نياز به منابع پايدار و همچنين مديريت منابع
دارد و درصورتيک��ه منابع پاي��دار براي طرح مذکور
تأمين نشود ،قطع ًا ادامه اين طرح با مشکالت جدي
روب��هرو ميش��ود ».نعيميفرد ام��ا هزينههاي مازاد
وزارت بهداش��ت را مان��ع از اجراي طرح دانس��ته و
گفته« :قطع ًا بايد از صرف هزينههاي غيرضروري در
اين وزارتخانه جلوگيري ش��ود تا اين طرح بتواند به
حيات خود ادامه دهد».پژمانفر نماينده مردم مشهد
و کالت هم در گفتگو با خبرگزاري دانش��جو گفت:
«اينکه بخواهيم همه مسائل کشور را تعطيل کنيم
و تماميمنابع موجود را به طرحي اختصاص دهيم که
به گفته کارشناس��ان اين حوزه آن را شکستخورده
تلقي ميکنن��د ،جاي تأمل دارد؛ اما نهايت ًا همانطور
که اي��ن طرح ب��ا عدده��اي پيشبينيش��دهاش با
مش��کالت جدي مواجه ش��د اين اقدامات نيز نهتنها
مش��کلي را حل نميکنند بلکه مشکالت را ادامهدار
خواهند کرد».

درخواست عجيب آدم ربايان

معاون مبارزه ب��ا جرايم جنايي پليس
آگاهي تهران ب��زرگ ،از نجات جواني
 ۲۴ساله در يک پرونده آدم ربايي خبر
داد که ربايندگان از خانواده اين جوان
درخواست  ۵کيلوگرم موادمخدر کرده
بودند.
س��رهنگ عل��ي وليپور گ��ودرزي در
توضي��ح اي��ن خبر گف��ت  :در مورخه
۱۳مردادماه پرون��دهاي با موضوع آدم
رباي��ي از کالنتري  ۱۵۹بي س��يم به
اداره ش��انزدهم پلي��س آگاهي تهران
بزرگ ارجاع ش��د که طي آن شخصي
به هويت مشخص مدعي بود پسرش
به نام ميالد (  ۲۴س��اله ) ربوده ش��ده
است .ش��اکي پرونده پس از حضور در
اداره يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ
در اظهارات��ش به کارآگاه��ان گفت :
شخصي به نام حامد که در زمينه خريد
و فروش شهرت دارد ،خودرو پژو پسرم
را امان��ت گرفت و صب��ح روز بعد آنرا
پس داد اما پس از گذشت يک ساعت

معاوضه جوان ربوده شده با ۵کيلو مواد مخدر!

مجددا به پس��رم مراجعه کرده و اينبار
مدعي ميش��ود که مقدار  ۵کيلوگرم
ترياک داخل خودرو وي بوده و پس��رم
ميبايست اين مواد را به او بازپس دهد
.شاکي پرونده در خصوص ربوده شدن
پس��رش به کارآگاهان گف��ت :پس از
گذش��ت چند روز از اين ماجرا و اظهار
بي اطالعي پس��رم در خصوص وجود
موادمخ��در در داخل ماش��ينش ،حامد
ب��ه همراه چند مرد ناش��ناس اقدام به
رب��ودن پس��رم از در منزل ب��ا خودرو
 ۲۰۶س��فيد رنگ کرده و طي تماس
تلفن��ي از طري��ق تلفن همراه پس��رم
عنوان داشت که ميبايست موادمخدر
مفقودي را جهت آزادي پس��رم به آنها
تحوي��ل دهي��م و تهديد ک��رد که در
ص��ورت عدم تحويل مواد و يا مراجعه
به پليس ،پسرم را خواهد کشت.معاون
مبارزه با جراي��م جنايي پليس آگاهي
ته��ران ب��زرگ ،با اعالم خب��ر نجات
جوان ربوده شده عنوان داشت :با آغاز

رس��يدگي به پرونده ،کارآگاهان اداره
يازدهم پلي��س آگاهي تهران بزرگ با
انجام اقدامات ويژه پليس��ي موفق به
شناس��ايي خودرو مورد استفاده در آدم
ربايي و در ادامه شناس��ايي مالک آن
به نام ناصر در محدوده خيابان پيروزي
ش��ده؛ در مراجع��ه به محل س��کونت
صاحب خ��ودرو اقدام به دس��تگيري
ناص��ر (  ۳۶س��اله ) کردند.ناص��ر در
تحقيقات اوليه منک��ر هرگونه اطالع
از موضوع آدم ربايي ش��د اما در ادامه
لب به اعتراف گش��ود و در اظهاراتش
به کاراگاهان عنوان داشت که در زمان
آدم ربايي به همراه حامد حضور داشته

و جوان ربوده شده را پس از ربايش به
ساختماني متروکه در منطقه کهريزک
منتق��ل کردند.همزمان با دس��تگيري
اولين متهم پرون��ده و اطالع از محل
نگهداري ميالد ،کارآگاهان اطالع پيدا
کردند که آدم ربايان بالفاصله پس از
دستگيري همدست خود توسط پليس
نسبت به رها س��ازي گروگان خود در
محدوده اتوبان افس��ريه اقدام کرده و
موضوع رهاس��ازي ميالد را به صورت
تلفني ب��ه خانواده اش اط�لاع دادند.
با نج��ات ميالد از دس��ت آدم ربايان،
کارآگاه��ان اداره يازده��م به تحقيق
از وي پرداختن��د؛ ميالد در اظهاراتش
به کارآگاهان گف��ت« :حامد به همراه
چن��د نفر ناش��ناس مرا به زور س�لاح
س��رد و گرم س��وار خودرو  ۲۰۶سفيد
رن��گ کرده و مرا به مکاني ناش��ناس
منتقل کردن��د؛ در زمان نگهداري من
در اين محل ،آنها اط�لاع پيدا کردند
که يکي از همدستانشان توسط پليس

دستگير شده؛ به همين علت و از ترس
دس��تگيري شان توسط پليس تصميم
گرفتن��د تا م��را آزاد نماين��د و پس از
آوردن من به محدوده افس��ريه مرا از
ماشين پياده کرده و خودشان از محل
دور شدند».
سرهنگ کارآگاه علي وليپور گودرزي،
معاون مبارزه ب��ا جرايم جنايي پليس
آگاهي ته��ران بزرگ ،ب��ا اعالم خبر
دستگيري دو متهم ديگر در اين پرونده
گفت :با وجود رهاس��ازي ف��رد ربوده
ش��ده از س��وي ربايندگان ،کارآگاهان
اداره يازده��م پلي��س آگاه��ي تهران
ب��زرگ اق��دام به شناس��ايي مخفيگاه
متهمين در يکي از شهرکهاي حاشيه
جنوب تهران کرده؛ در مراجعت به اين
مح��ل موفق به دس��تگيري دو متهم
ديگر پرونده ش��ده و تحقيقات جهت
دستگيري متهم اصلي پرونده کماکان
در دس��تور کار اداره يازده��م پلي��س
آگاهي تهران بزرگ قرار دارد.

چرایی سکوت در برابر کمبود معلم؛

با تدريس مدير و مشاور آبي براي آموزشوپرورش گرم نميشود

مع��اون س��ابق وزارت آم��وزش وپ��رورش گفت:
تدري��س مديران ،معاونان و مش��اوران مدارس با
کيفي��ت همراه نخواهد بود چرا ک��ه اغلب آنها به
کالسهايي خواهند رفت که متناس��ب با رش��ته
تخصصيش��ان نيس��ت و از اي��ن راه آب��ي ب��راي
آموزشوپرورش گرم نميشود.
ابراهي��م س��حرخيز در گفتوگو با تس��نيم درباره
تدريس مشاوران ،مديران و معاونان مدارس اظهار
ک��رد :به چند دليل با تدري��س مديران ،معاونان و
مش��اوران مخالفم .نخس��ت آنکه مدارس همانند
ايام قديم نيست و بيشترين نياز به معلم در مناطق
ش��هري و مراکز استانها احس��اس ميشود.وي
افزود :در روستاها مديرآموزگاران فعاليت ميکنند
که تمام مس��ئوليتهاي مدرسه بر عهده آنهاست
اما در مدارس شهري که آسيبهاي اجتماعي زياد
اس��ت به خصوص در حاشيه ش��هرها کار مدير و
معاون در مدارس براي کنترل بچهها آسان نيست
حتي در برخي مدارس شاهد درگيريهاي فيزيکي
منجر به قتل بوديم يا آس��يبهاي اجتماعي ديگر
از جمله اعتياد يا اتفاقاتي که در سرويس بهداشتي

مدارس رخ ميدهد را ش��اهد هستيم.معاون سابق
وزارت آموزشوپ��رورش گفت :اگر مدير و معاون
وظيف��ه اصلي خ��ود را فراموش کند و به س��مت
تدريس برود چه کس��ي بايد به وضعيت مدرس��ه
رسيدگي کند همچنين برخي از مديران و معاونان
سالها به کالس درس نرفتهاند و افراد توانمندي
در بحث تدريس به حساب نميآيند از سوي ديگر
اگ��ر حادثهاي در مدرس��ه رخ داد و مدير و معاون
س��رکالس بود يا والدين به دفتر مدرس��ه مراجعه
کردند و کاري داش��تند چه کس��ي بايد پاس��خگو
باشد.س��حرخيز با اش��اره به اينکه رشته تحصيلي
اغلب مديران و معاونان مديريت آموزشي است و
آنها چه درس��ي را ميتوانند تدريس کنند ،عنوان
کرد :در گذشته تدريس اختياري آنها مرسوم بود تا
اگر زماني قرار ش��د از مديريت برکنار و به کالس
درس بروند با تدريس غريبه نباشند.
تدريس مدير و معاون مدرس�ه با کيفيت همراه
نخواهد بود

وي بي��ان کرد :تدريس مديران و معاونان مدارس
با کيفي��ت همراه نخواهد بود چ��را که اغلب آنها
ب��ه کالسهاي��ي خواهند رف��ت که متناس��ب با
رشته تخصصيشان نيس��ت و از اين راه آبي براي
آموزشوپ��رورش گرم نميش��ود ،ام��روز فضاي
مدارس همانند  15س��ال قبل نيست و آسيبهاي
اجتماعي بسيار متنوع و پيچيده شده است.
معاون س��ابق وزارت آموزشوپرورش با اشاره به
سخنان مس��ئوالن آموزشوپرورش درباره کمبود
 30هزار مش��اور در مدارس کشور گفت:متاسفانه

آموزشوپرورش به مش��اوران به عنوان نيروهاي
زيادي نگاه ميکند و تصور بر اين است که مدير،
معاون و مش��اور فقط در دفتر مدرس��ه مينشينند
و ح��رف ميزنن��د ام��ا وظيفه رصد آس��يبهاي
مدرس��ه بر عهده مش��اور اس��ت و او بايد مشاوره
تحصيلي و تربيتي ب��ه دانشآموزان ارائه دهد .در
مدرسه مشکالت بچههاي طالق ،نابسامانيهاي
اخالقي و رفتاري ،مشکالت تحصيلي و اختالالت
يادگيري مش��اهده ميش��ود ،چه کسي جز مشاور
بايد به اين مس��ائل رسيدگي کند.سحرخيز مطرح
ک��رد :هر مدرس��هاي نياز به يک مش��اور دارد اما
هماکن��ون تم��ام مش��اوران براي بح��ث هدايت
تحصيلي در دوره متوسطه اول ساماندهي شدهاند
از سوي ديگر بيشترين کمبود معلم در حوزه علوم
پايه اس��ت و حاال مشاوران را در هفته  10ساعت
ب��ه کالس درس ميفرس��تيم ،او چ��ه ميخواهد
درس بدهد؟ اغلب آنها رش��ته مشاوره خواندهاند و
تا زماني که يک فرد عالقه و انگيزه براي تدريس
نداشته باشد قطعا نميتواند در کالس درس مفيد
عمل کند.

از مش�اوران ب�ه ج�اي تدري�س وظاي�ف
تخصصيشان را بخواهيم

وي افزود :آموزشوپرورش به جاي اينکه به مشاوران
کالس درس بده��د از آنه��ا بخواهد تا ب��ا والدين و
دانشآموزان مش��اوره داشته باشند ،حتما نياز نيست
که دانشآموز خودش به مشاور مدرسه مراجعه کند
بلکه هر فرد بايد يک پرونده تحصيلي و تربيتي داشته
باشد تا روند درسي او و آسيبها رفتاري رصد شود.
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مشکالتی که گريبانگير بيماران میشود

پوشش  ۵۲درصد پشتنوبتيهاي
نهادهاي حمايتي تا آخر مرداد

سرپرس��ت وزارت رف��اه گف��ت:در س��ال
 ۹۷کميت��ه امداد  ۱۴۰۰ميلي��ارد تومان و
بهزيستي  ۶۰۰ميليارد تومان براي اقدامات
توانمند سازانه صرف کردهاند و سامانهاي
در س��ال  ۹۶راه اندازي و  ۷۶۰هزار خانوار
را شناس��ايي کرديم در ليست برخورداري
از وامهاي اشتغال قرار گرفتند .به گزارش
تس��نيم ،انوش��يروان محس��ني بندپي در
آستانه فرا رس��يدن هفته دولت به تشريح
راهبرده��اي وزارت رف��اه در دولته��اي
يازدهم و دوازدهم پرداخت و گفت :دولت
تدبير و اميد ،دولتي آگاه به مشکالت و رنج
مردم است و ش��اهد برنامههاي راهبردي
اش در کاه��ش فق��ر هس��تيم.وي افزود:
پرداخت مس��تمري ب��ه مددجويان کميته
امداد و بهزيستي در اين دولت از  53هزار
تومان ب��ه  143هزار تومان و خانوادههاي
پنج نفره ه��م از  100به  460هزار تومان
افزايش يافته است .روند پرداخت مستمري
با نگاه به توانمندس��ازي و اش��تغال زايي
صورت ميگيرد.سرپرس��ت وزارت تعاون،
کار و رف��اه اجتماعي افزود :در س��ال 97
کميت��ه ام��داد  1400ميلي��ارد توم��ان و
بهزيستي  600ميليارد تومان براي اقدامات
توانمند سازانه صرف کرده است و تا پايان
مرداد  52درصد پشت نوبتيهاي نهادهاي
حمايتي را تحت پوشش قرار داديم که 11
هزار نفر جزو معلوالن بودند.

دارد که بيش��تر از اي��ن در رابطه با آن
توضيح نميدهم.خوئي در ادامه گفت:
ه��ر دارويي که مج��وز ورود به بازار از
جان��ب س��ازمان غذا و دارو را کس��ب
ميکند ،کارآزمايي باليني را طي کرده
است و استانداردهايي که براي داروهاي
خاص مثل داروهاي ضدسرطان توسط
س��ازمان غذا و دارو گذاش��ته ميشود؛
س��ختگيرانهتر از داروهاي ديگر است.
اگر کس��ي واقعا مدرک علميدارد که
ثابت ميکند؛ داروي ايراني در مقايسه
با مشابه خارجي اثر ندارد و شواهد هم
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سکوت در برابر مشکالت؛ چرا؟

معاون س��ابق وزارت آموزش وپرورش با اشاره به
اينک��ه به اي��ن روشها نميتوان کمب��ود معلم را
جبران کرد ،گفت :چرا آموزشوپرورش مشکالتش
را پنهان ميکند چرا نميگويند که چه تعداد معلم
کم دارند و در برابر کمبود معلم س��کوت ميکنند
و ميخواهند ب��ا روشهاي ديگر از جمله افزايش
ظرفيت کالسه��اي درس يا تدريس مش��اور و
مدير و معاون آن را جبران کنند.سحرخيز با انتقاد
از عملک��رد مجلس ب��راي اس��تخدام تحميلي به
آموزشوپرورش گفت :اين مس��ائل باعث ميشود
رديفهاي استخداميآموزشوپرورش بلعيده شود
و اين وزارتخانه نميتواند براساس نيازهاي واقعي
خود معلم جذب کند متاس��فانه در اس��تخدامهاي
تحميلي اغلب افراد زن هس��تند و رشتههاي آنها
ني��ز مورد نياز آمو زشوپرورش در دوره متوس��طه
نيست.وي بيان کرد :نبايد مديريت نيروي انساني
در آموزشوپ��رورش را به قهقرا برد ش��ايد به اين
روشه��ا تا دو س��ال ديگر بتوان کمب��ود معلم را
جبران کرد اما ممکن اس��ت در آينده شاهد باشيم
آموزشوپرورش به يکب��اره اعالم کند  400هزار
معلم کم دارد.معاون سابق وزارت آموزشوپرورش
با اش��اره به اينکه در کالسهاي ش��لوغ و باالي
 40نفر نشاط و شادي ساکن نميشود ،افزود :اين
مشکالت باعث ميش��ود مدارس دولتي از رونق
افتاده و تضعيف ش��وند و حتي اقش��ار متوس��ط و
ضعيف جامعه مجبور باش��ند به مدارس غيردولتي
بروند.

اخبار
جزئيات حادثه اسيدپاشي
در شهرستان اهر

فرمانده انتظاميشهرستان اهر از دستگيري
عامل اصلي اسيدپاش��ي در شهرس��تان اهر
خبر داد.سرهنگ «يونس منفرد» در گفتوگو
با ايس��نا ،اظهار کرد :اين حادثه اسيدپاش��ي
ي س��اعت  ۱۲ظهر در
روز پنج ش��نبه حوال 
شهرستان اهر رخ داد و باتوجه به حساسيت
موضوع ،رس��يدگي به اين پرونده به صورت
وي��ژه در دس��تور کار قرار گرف��ت.وي ادامه
داد :پس از بررس��يها مشخص شد که يک
زن ک��ه اهل تبريز بوده بر روي پس��ر جوان
اهل شهرستان اهر اسيد پاشيده و هر دو نيز
مصدوم شده و به بيمارستان سينا تبريز انتقال
يافتند.فرمانده انتظاميشهرستان اهر با بيان
اينکه عامل حادثه يک زن بوده که هنگام
اسيدپاش��ي بر روي مرد خودش نيز مصدوم
شده است ،افزود :اين زن اسيدپاش بعد از اين
حادثه ،ماشين پسر جوان را برداشته و از محل
حادثه متواري ميشود که با اقدامات به موقع
پليس در کمتر از يک س��اعت دستگير شده
است.منفرد خاطرنشان کرد :برابر بررسيها
مشخص ش��د که ظاهراً اين زن صيغه مرد
بوده و انگيزه خ��ود را از انجام اين کار هنوز
اعالم نکرده است.
ريزش غار يخي کوهرنگ يک کشته
و  5مصدوم به جاي گذاشت

مع��اون فني و عملي��ات س��ازمان اورژانس
کشور با اش��اره به پايان عمليات ريزش غار
يخي کوهرنگ گفت که در اين حادثه يک
نفر فوت کرد و پنج نفر مصدوم شدند.حسن
نوري با اشاره به گزارش پاياني عمليات ريزش
غار يخي کوهرنگ در اس��تان چهارمحال و
بختياري اظهار کرد :پس از اعالم اين حادثه
چهار آمبوالنس به محل اعزام ش��دند تا به
وضعيت مصدومان رسيدگي کنند که دو نفر
از اين مصدومان در محل درمان شدند و سه
نفر ديگر به مراکز درماني منتقل شدند.معاون
فني و عمليات سازمان اورژانس کشور اضافه
کرد :متاس��فانه بر اثر اين حادثه يک نفر نيز
جان خود را از دس��ت داد.به گزارش ايس��نا،
پي��ش از اين س��ازمان اورژانس اعالم کرده
بود که در منطقه غار يخي کوهرنگ به علت
ريزش غ��ار حدود  10نفر زير آوار يخ گرفتار
شده بودند.
زلزلههاي هرمزگان مصدوم نداشت

معاون فني و عمليات سازمان اورژانس کشور
گفت :زلزلههاي بعد از ظهر(اول ش��هريور)
اس��تان هرمزگان مصدوميت و تلفات جاني
نداش��ته است.حس��ن نوري در گفت و گو با
ايس��نا در مورد زلزلههاي اس��تان هرمزگان
اظه��ار کرد :دو زلزله به بزرگي  ۴.۹ريش��تر
و  ۴.۳ريش��تر ب��ه ترتيب در عم��ق  ۵و ۱۰
کيلومتري جناح در اس��تان هرم��زگان را در
ساعتهاي  ۱۵و  ۲۲دقيقه و  ۱۵و  ۴۰دقيقه
لرزاند .همچنين ساعت  ۱۵و  ۵۸دقيقه زلزله
ديگري به بزرگي  ۳.۶ريشتر حاجي آباد در اين
استان را لرزاند.معاون فني و عمليات سازمان
اورژانس کشور اضافه کرد :نيروهاي امدادي
هالل احمر و اورژانس  ۱۱۵شهرستانهاي
بندر خمير ،بندر لنگه و بستک در آماده باش
هستند و تيمهاي ارزياب اورژانس نيز براي
بررس��ي به منطقه اعزام شدند.وي در پايان
گفت :بر اساس ارزيابيها اين زلزله مصدوم
نداشته است و در منطقه بستک ۷ ،کيلومتري
جن��اح  ۶۰درصد منازل دچ��ار خرابي جزئي
ش��دهاند و سه منزل مسکوني به طور کامل
تخريب شده اند.
شهادت سرباز وظيفه
حين مأموريت در خمين

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامياس��تان
مرکزي از شهادت سرباز وظيفه حين مأموريت
در شهرستان خمين خبر داد.به گزارش ايسنا،
سرهنگ «محمود خلجي» در اينباره گفت:
ديشب استوار دوم وظيفه «حسين محمدي»
در عمليات دس��تگيري يک سارق احشام در
يکي از روستاهاي شهرستان خمين به فيض
ش��هادت نائل ش��د.وي افزود :ف��رد ضارب
بالفاصله در عمليات پليس دس��تگير شد و
تحقيقات تکميلي از سوي کارآگاهان پليس
در حال پيگي��ري است.اس��توار دوم وظيفه
«حس��ين محمدي» پايه خدمتي اسفند ۹۵
و ساکن قم بود.
 ۴کشته در تصادف پرايد با پژو

مع��اون فن��ي و عمليات اورژانس کش��ور از
کش��ته ش��دن چهار نفر در تص��ادف محور
طبس-اصفهان خبر داد.به گزارش ايس��نا؛
دکتر نوري گفت :صبح (اول شهريور) حوالي
س��اعت  ۹بر اثر تصادف يک دستگاه پژو با
پرايد در محور طبس – اصفهان  ۴نفر کشته
و يک نفر مصدوم ش��دند.بر اساس گزارش
روابط عموميسازمان اورژانس کشور ،وي با
بيان اينکه با اع�لام حادثه به اورژانس ۱۱۵
بالفاصله  ۲دس��تگاه آمبوالن��س به محل
اعزام ش��د ،گفت :متاسفانه چهارنفر از حادثه
ديدگان در دم جان باختند و يک نفر مصدوم
با آمبوالنس به بيمارستان انتقال داده شد.

