اخبار
پیگیری اختصاص بیمه درمان اعتیاد

معاون س��ازمان بهزیس��تی ،از پیگیری
اختص��اص اعتبار بیم��ه درم��ان اعتیاد
معت��ادان خب��ر داد.فرید براتی س��ده ،در
گفتگو با مهر ،با اش��اره به اینکه پیگیری
ها ب��رای اختصاص اعتب��ار بیمه درمان
اعتی��اد معت��ادان در حال انجام اس��ت،
گفت :در این زمینه با س��ازمان برنامه و
بودجه رایزنی هایی انجام ش��ده اس��ت.
وی با بیان اینک��ه هزینه درمان معتادان
بسیار زیاد است ؛ گفت :در این زمینه هر
ساله یارانه ای از سوی بهزیستی به مراکز
درمانی و کمپ های ترک اعتیاد پرداخت
ش��ود که این موضوع نیاز ب��ه اعتبارات
ویژه ای دارد.معاون پیش��گیری از اعتیاد
سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه سایر
دستگاه ها و سازمان ها مانند ستاد مبارزه
ب��ا موادمخدر باید به وظای��ف و در حوزه
درمان اعتیاد معت��ادان عمل کنند گفت:
هر یک از این دس��تگاه ه��ا اعتباراتی را
در اختیار دارند که امیدواریم با هماهنگی
و هم��کاری آنها این اعتبارات به صورت
متمرک��ز در فرآیند درمان معتادان هزینه
ش��ود.وی از نماین��دگان مجلس بویژه
کمیسیون های تخصصی خواست نگاه
وی��ژه ای را به فرآیند درم��ان معتادان و
همچنین ارائه تسهیالت ویژه برای آنها
داشته باشند.براتی ضمن اظهار امیدواری
از اینکه بیمه درمان معتادان هرچه زودتر
عملیاتی شود گفت :در این زمینه متولی
وزارت تع��اون  ،کار ورف��اه اجتماع��ی و
سازمان بیمه سالمت است که امیدواریم
امسال بیمه درمان معتادان عملیاتی شود.
ورود سامانه بارشی از یکشنبه به کشور

ابتالی یک میلیون و  ۳۰۰هزار
ایرانی به بیماری «صرع»

رئیس انجم��ن مغز و اعص��اب ایران با
بیان اینکه در ح��ال حاضر یک میلیون
و س��یصد هزار نفر در کشور ما مبتال به
بیماری صرع هستند گفت :از این تعداد
 ۴۰۰هزار نفر مقاوم به درمان هس��تند.
به گزارش فارس ،حسین پاکدامن رئیس
انجمن مغز و اعصاب ایران در نشس��ت
خب��ری پانزدهمین کنگ��ره بین المللی
صرع اظهار داش��ت :صرع بیماری است
ک��ه در صورتی که زود تش��خیص داده
ش��ود عوارض آن کاهش پی��دا میکند
و کیفی��ت زندگی بیم��ار افزایش خواهد
یافت.وی ادامه داد :در کشورهای اروپایی
و آمریکا هزینه زیادی صرف تحقیقات و
درمان بیماران مبتال به صرع می ش��ود
اما در کشور ما توجه زیادی در خصوص
تحقیقات برای تش��خیص و درمان این
بیماران نمیش��ود.پاکدامن با بیان اینکه
در حال حاضر یک میلیون و سیصد هزار
نفر در کش��ور ما مبتال به بیماری صرع
هستند گفت :از این تعداد  ۴۰۰هزار نفر
مقاوم به درمان هستند.رئیس انجمن مغز
و اعص��اب ایران آمار ب��االی تصادفات
رانندگی در کش��ور یک��ی از علل اصلی
ابتال به بیماری صرع دانست و گفت :آمار
مبتالیان به صرع در کش��ور ما دو تا سه
برابر کشورهای در حال پیشرفت است.

ریی��س پلی��س ته��ران ب��زرگ در
خص��وص افزایش کالهب��رداری از
طریق ارسال پیامک به افراد هشدار
داد و گفت :جرائم فضای مجازی در
تهران  ۷۰درصد افزایش داشته است.
سردار حسین رحیمی در گفتوگو با
ایلنا با هش��دار در خصوص افزایش
کالهبرداری به روش ارسال پیامک
به افراد گفت :متاسفانه کالهبرداری
از طریق ارسال پیامک افزایش پیدا
کرده اس��ت و متاسفانه علیرغم تمام
تذکرها و هش��دارهایی که پلیس از

ط��رق مختل��ف اعالم میکن��د ،اما
همانط��ور ک��ه گفتم کالهب��رداری
از طری��ق پیام��ک و تم��اس تلفنی
ب��ا اف��راد و اع�لام برنده ش��دن در
مس��ابقات افزایش پیدا کرده اس��ت.
وی ادام��ه داد :متاس��فانه گاه��ی
اوقات اف��رادی که دارای تحصیالت
عال��ی نیز هس��تند قربان��ی این نوع
کالهبرداریها میش��وند ،لذا تاکید
میکنیم که افراد در موارد مشکوک
پلیس را در جریان قرار دهند ،چراکه
پ��س از اینک��ه جرم ص��ورت بگیرد

کار برای قربانی س��ختتر میشود.
رییس پلیس تهران بزرگ با اش��اره
به اقدامات پلیس برای مقابله با این
جرائ��م در فضای مج��ازی تصریح
ک��رد :براس��اس آماره��ا در ته��ران
ح��دود  ۷۰درصد جرائ��م در فضای
مجازی افزایش داش��ته اس��ت و لذا
تاکید میکنیم مردم مراقبتهایشان
را در فض��ای مجازی بیش��تر کنند.
سردار رحیمی همچنین درباره خرید
و فروش حیوان��ات حیات وحش در
فضای مجازی گفت :جرائم مختلفی

مانند خرید و فروش س�لاح ،خرید و
فروش مواد مخ��در ،خرید و فروش
دارو و ل��وازم آرایش��ی و بهداش��تی
تقلب��ی و خری��د و ف��روش حیوانات
حیات وحش در حوزه فضای مجازی
در ح��ال اتفاق اس��ت.وی ادامه داد:
پلی��س فتا خرید و ف��روش حیوانات
در حی��ات وحش را به صورت روزانه
در فضای مجازی بررس��ی میکند و
م��واردی را که مربوط به پلیسهای
تخصصی دیگر اس��ت در اختیار آنها
ق��رار داده و اقدامات الزم از س��وی
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اخبار حوادث
کشف یک تن و  ۱۸۲کیلو مواد
افیونی در «خاش»

دیگ��ر پلیسهای تخصص��ی برای
برخورد با این موارد انجام میشود.

احمد نجاتیان  :اضافهکار پرستاران از کارانههایشان جدا شد

برنامه جذب ساالنه  ۱۰هزار نیروی پرستاری در کشور

گ�روه اجتماعی :مدیرکل دفتر توانمندسازی و بهبود
سرمایههای انس��انی پرس��تاری معاونت پرستاری
وزارت بهداش��ت با اشاره به برنامه جذب ساالنه ۱۰
هزار نیروی پرس��تاری در کشور ،گفت :طبق آمارها
از س��ال  ۱۳۹۳تا ابتدای س��ال  ۱۳۹۷حدود ۲۸۰۰۰
پرس��تار جذب کردهایم و امیدواریم این روند تا سال
 ۱۴۰۰ادامه یابد.
احمد نجاتیان با اشاره به تعداد نیروی پرستار کشور،
گف��ت :باید توجه کرد که هن��وز آمار دقیقی از تعداد
پرستار در کشور وجود ندارد ،اما در حال حاضر تعداد
پرستارانی که در سیستم وزارت بهداشت ارائه خدمت
میکنند ،حدود  ۹۰هزار نفر اس��ت .بر این اس��اس
ص تعداد پرستارمان نسبت به تعداد تخت نیز
ش��اخ 
یک اس��ت؛ یعنی به ازای هر تخت بیمارس��تانی در
شبانهروز یک پرس��تار داریم.وی با بیان اینکه البته
اس��تانداردی ک��ه در این حوزه برای بهبود ش��رایط
کشور تعیین شده و باید به آن برسیم  ۱.۸پرستار به
ازای هر تخت اس��ت ،افزود :بر اساس این استاندارد،
میزان کمبود نیروی پرستار در کشور ،حدود  ۷۰تا ۸۰
هزار نفر است .در عین حال در حال حاضر کل کادر
پرستاری وزارت بهداشت در کشور نیز  ۱۲۵هزار نفر
اس��ت و شاخص آن هم  ۱.۵به ازای هر تخت است
که باید به استاندارد  ۲.۵به ازای هر تخت برسیم.
نجاتیان به برنامههای وزارت بهداش��ت برای جذب
 ۱۹۰۰۰نیروی پرس��تاری جدید در کش��ور اش��اره
و اظه��ار ک��رد :در دوره وزارت آقای دکتر هاش��می
مذاکراتی ب��ا مجلس شورایاس�لامی و س��ازمان
مدیری��ت انج��ام و توافق بر این ش��د که طی یک
دوره ش��ش الی هفت ساله بتوانیم س��الی  ۱۰هزار
پرس��تار به تعداد کادر پرستاری کشور اضافه کنیم و
در این صورت مشکالتمان در زمینه کمبود پرستار
حل خواهد ش��د و به عددی منطقی میرسیم.وی با
بیان اینکه قطعا بخش خصوصی ،تامین اجتماعی،

حقوقش��ان را مانند س��ایر کارکنان دولت به موقع
دریافت میکنند ،اما مشکلی که در این حوزه وجود
داشت در زمینه پرداخت اضافهکار و کارانه است که
به دلیل مش��کالت مالی بیمارستانها در این حوزه
معوقاتی وجود دارد که البته در دانشگاههای مختلف،
متفاوت اس��ت؛ بهطوریکه در برخی دانشگاهها دو تا
س��ه ماه و در برخی حتی تا یکس��ال هم معوقاتی
داریم.
اضافهکار پرستاران از کارانههایشان جدا شد


نیروهای مسلح و ...هم به این افزایش نیرو در حوزه
پرستاری نیاز دارند ،گفت :البته از آنجایی که بخش
عمدهای از خدمات بخش بس��تری از سوی وزارت
بهداشت ارائه میشود ،اگر بتوانیم این تعداد را جذب
و ساماندهی کنیم ،ظرفیت تعداد نیروی پرستارمان
افزایش مییابد .البته باید مقدورات کش��ور را هم در
نظر بگیری��م و نمیتوان بدون توج��ه به مقدورات
تصمیمگیری کرد .بر این اساس  ۱۹۰۰۰نیرویی هم
که اعالم ش��د و قرار اس��ت طی س��ال  ۹۸و  ۹۹به
ظرفیت نیروهای پرستاری کشور اضافه شود نیز در
راستای همین مذاکرات بوده است.
جذب  ۲۸۰۰۰پرس�تار در وزارت بهداش�ت طی

چهار سال گذشته

نجاتی��ان با بیان اینکه طبق آمارها از س��ال ۱۳۹۳

سرهنگ عابدی6 :ماه تا یک سال حبس در انتظار رانندگان متخلف

تشدید برخورد پلیس با خودروهای پالک مخدوش

س��رهنگ عابدی از تش��دید برخورد پلیس
ب��ا خودروهای پالک مخ��دوش خبر داد.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ
حس��ن عاب��دی جانش��ین رئی��س پلی��س
راهنمای��ی و رانندگ��ی تهران ب��زرگ اظهار
ک��رد :برخورد با تمامی تخلف��ات ب ه صورت
روزانه انجام میش��ود و پالک مخدوش نیز
یکی از مواردی اس��ت که پیش از این نیز با
آن برخورد میش��ده ،اما به علت اولویتی که
احساس شد ،از هفته گذشته طرح برخورد با
پالکهای مخدوش آغاز شده است.سرهنگ
عابدی اف��زود :مصادیق این تخلف ش��امل
مواردی همچون اس��تفاده از پالک زیر سپر
یا پشت شیشه ،استفاده از طلق روی پالک،
همچنین ناخوانا بودن پالک ،مخدوش کردن
پالک یا استفاده از پالکهای غیرمجاز است
که از روزپنجشنبه ،برخورد با اینگونه موارد
تشدید شده است .سرهنگ عابدی با اشاره به
اینکه دوربینهای ثبت تخلف در سطح شهر
فعالند ،گفت :ممکن است برخی از شهروندان
تصور کنند که با پوش��ش پالک میتوانند از
ای��ن دوربینها رد ش��وند و تخلفش��ان نیز
پیگیری نش��ود .در صورتی که بس��یاری از
مواردی که وس��یله نقلیه از دوربین رد شده

و پوشش پالک داش��ته ،با توجه به سیستم
موجود مشخص ش��ده که شماره پالک چه
بوده اس��ت.وی با تأکید ب��ر فعال بودن تمام
دوربینهای س��طح ش��هر گفت :اگر وسیله
نقلیهای با پالک مخدوش از یک دوربین رد
ش��ود ،دوربین بعدی شماره پالک را بررسی
میکن��د و در صورتی که آن خ��ودرو برای
ورود ب��ه مح��دوده طرح مجاز نبوده باش��د،
تخلفش ثبت میشود .افزون بر دوربینهای
ورودی ط��رح ،دوربینه��ای داخل محدوده
نی��ز پالکها را رصد ک��رده و در مورد مجاز
بودن ب��رای ورود به طرح زوج و فرد و طرح
ترافیک آنها را بررس��ی میکنند.س��رهنگ
عابدی افزود :برابر مقررات کسانی که پالک
وسیله نقلیه خودروی خود را مخدوش کرده
باشند ،حتم ًا به مقام قضایی معرفی میشوند
و رون��د قانون��ی آن پیگیری میش��ود .برابر
ماده  ۷۲۰قانون مجازات اسالمی ،مخدوش
کردن پالک وسیله نقلیه ،برای متخلف از ۶
ماه تا یک سال حبس در پی دارد.وی تأکید
کرد :پوش��ش پالک جریمه  ۶۰هزار تومانی
را در پ��ی دارد و افزون بر اعمال قانون ،هم
خودرو توقیف میش��ود و هم فرد متخلف به
مقام قضایی معرفی میشود.

تا ابتدای س��ال  ۱۳۹۷حدود  ۲۸۰۰۰پرستار جذب
کردهایم و امیدواریم این روند تا س��ال  ۱۴۰۰ادامه
یابد ،افزود :از طرفی طی یک ماه گذشته نسبت به
راهاندازی س��امانه ملی ثبت پرستار اقدام کردیم که
آغاز به کار کرده اس��ت .در حال حاضر حدود ۷۰۰۰
پرستار در این سامانه ثبتنام کردهاند .برنامه ما این
است که تا پایان بهمن ماه همه پرستاران کشور در
این س��امانه ثبتنام کنند .در این صورت اطالعات
بس��یار خوبی از جمعیت بیکار پرستار ،متوسط سن
پرستاران و ...به دس��ت میآوریم که بعد از تکمیل
اطالعات ،آمار آن را ارائه میکنیم.نجاتیان در ادامه
صحبتهایش درباره وضعیت پرداختها به پرستاران
و میزان مطالبات آنها ،گفت :بحث پرداختی پرستاران
دو وجه دارد؛ در حال حاضر در بخش دولتی در زمینه
پرداخت حقوق هیچ مشکلی نداریم و پرستاران هم

وی با بیان اینکه در عین حال بحث پرداخت کارانه
و اضافهکار هم در حوزه پرس��تاری مطرح است ،به
ایس��نا گفت :اقدامی که در وزارت بهداش��ت برای
منظ��م کردن ای��ن پرداختها انجام ش��د ،این بود
که دس��تور داده ش��د اضافهکار از کارانه جدا شود.
به هر حال پرستاران ما به نوعی اضافهکار اجباری
دارن��د و بر همین اس��اس باید اضافهکارهایش��ان
بهموقع پرداخت ش��ود .بنابراین پرداخت اضافهکار
را از کاران��ه جدا کردیم تا این اتفاق بیفتد .در عین
ح��ال کارانهها هم باید بهموقع پرداخت ش��وند که
بهزودی دانش��گاهها با گش��ایشهایی ک��ه ایجاد
میش��ود ،معوقات پرس��تاران را خواهن��د پرداخت.
نجاتی��ان همچنین به موض��وع عدالت در پرداخت
به پرس��تاران اشاره و اظهار کرد :باید توجه کرد که
موضوع عدالت در پرداخت موضوعی اس��ت که در
وزارت بهداش��ت همه ب��ه آن معتقدند .به هر حال
این تفاوت در پرداختها بین پزش��کان و پرستاران
به نظام پرداخت بازمیگ��ردد .نظام پرداخت حوزه
س�لامت باید از فیفور سرویس که در آن افراد بر
اساس تعداد خدمتشان پرداختی دارند ،تغییر کند و
به سمت نظام پرداخت  DRGیا پرداخت مبتنی بر
گروههای تشخیصی که بر اساس نوع بیماری پول
پرداخت میشود ،حرکت کنیم.

رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو خبر داد

ظرفیت تأمین ۱۰۰درصدی «فاکتور  »۹و« »IVIGاز پالسمای داخلی

رئیس اداره بیولوژیک س��ازمان غذا و دارو گفت:
در شرایط عادی ،پالسمای داخلی ،ظرفیت تأمین
۱۰۰درص��دی داروی فاکتور  ۹و  IVIGکش��ور
را دارد.
به گزارش ایسنا ،دکتر علی واشقانی با بیان اینکه
بخ��ش قابل توجهی از داروی م��ورد نیاز بیماران
خاص با پالس��مای داخلی تولید میش��ود ،گفت:
پالس��مای جمعآوریشده توسط س��ازمان انتقال
خون و ی��ا بخش خصوصی ب��رای تولید دارو به
کش��ورهای اروپایی ارس��ال و ب ه ص��ورت داروی
م��ورد نیاز بیم��اران خاص مجددا به کش��ور وارد
میش��ود.وی با اش��اره به اینکه سازمان بهداشت
جهانی و کش��ورهای اروپایی ،ای��ران را در زمینه
تأمین داروی بیماران خاص از طریق پالس��مای
داخلی ب�� ه عنوان نمون��ه موفق به دنی��ا معرفی
میکنند ،افزود :س��ازمان بهداشت جهانی به سایر
کش��ورهایی که امکان تولید برخ��ی از داروهای
بیم��اران خاص را ندارند ،توصیه میکند که مانند
ایران از پالس��مای داخلی ب��رای تولید دارو بهره
برند.رئی��س اداره بیولوژیک س��ازمان غذا و دارو
با تأکی��د بر اینکه داروهایی که از پالس��ما تولید
میشوند ،استراتژیک و مهم هستند ،افزود :برای
اینکه یک کشور بتواند داروی مورد نیاز خود را از
پالسمای داخلی تولید کند ،بازرسان کشور مقصد

از مراکز دریافت آن بهصورت دورهای بازدید کرده
و در صورت تائید ،میتوانند پالسمای خود را برای
تولید دارو به این کشورها ارسال کنند.بنابر اعالم
روابط عمومی س��ازمان غ��ذا و دارو ،وی با بیان
اینکه مراکز انتقال خون و مراکز خصوصی کشور
در تمام بازدیدها م��ورد تائید بودهاند ،عنوان کرد:
این موضوع نش��اندهنده رعایت اس��تانداردهای
بهروز و الزم دنیاست.واش��قانی با اشاره به اینکه
پالس��مای ایرانی جزو باکیفیتترین پالس��مای
دنیا تلقی میش��ود ،گفت :پالس��مای ایرانی جزء
با کیفیتترین پالس��ماهای دنیا ب ه شمار میرود
و گزارش ش��رکتهای تولید کننده اروپایی نشان
میدهن��د ک��ه می��زان اس��تحصال دارو ،کیفیت
داروهای تولید شده و همچنین سالمت پالسما به
لحاظ عدم وجود عوامل عفونی و بیماریها ،جزء
با کیفیتترین پالس��ماها در سطح دنیا محسوب
میشود .همچنین این ظرفیت وجود دارد که ۱۰۰
درص��د داروی فاکتور ۹و  IVIGو همچنین ۵۰
درصد آلبومین و  ۳۰درصد فاکتور  ۸از پالسمای
ایرانی تأمین ش��ود.وی خاطرنشان کرد :افزایش
تأمین پالس��مای مورد نیاز ب��رای تولید داروها و
راهاندازی پاالیشگاه پالسما برای تولید داروهای
مورد نیاز کشور در داخل ،از اهداف سازمان غذا و
دارو است.

 ۹رشته پرطرفدار با کنکور دانشجو جذب میکند

ش فن��ی و حرفهای
مدی��رکل دفتر آموز 
وزارت آم��وزش و پ��رورش گف��ت:
دانشآموزان ش��اخه فنیوحرفهای جز ۹
رش��ته میتوانند بدون کنکور به دانشگاه
وارد ش��وند 85.درص��د ظرفیت پذیرش
دانشگاهها در س��ال  98براساس سوابق
تحصیلی و بدون شرکت در کنکور تکمیل
خواهد شد.در همین رابطه محسن حسینی
مقدم در گفتوگو با تسنیم ،درباره پذیرش
دانشآموزان هنرس��تانی بدون کنکور در
دانشگاهها اظهار کرد :دانشآموزان شاخه
فنی و حرف��های در تعدادی از رش��تهها
میتوانن��د با س��ابقه تحصیل��ی و بدون
شرکت در کنکور پذیرش شوند که اسامی
این رش��تهها به زودی از س��وی سازمان
س��نجش اعالم خواهد شد.وی افزود :در
سال  11 ، 97رشته شاخه فنی وحرفهای
با آزمون اقدام به جذب دانشجو میکردند
ک��ه هماکنون به  9رش��ته کاهش یافته
است چون دو رشته نقشهکشی و مدیریت
خان��واده از مجموعه رش��تههای فنی و
حرفهای حذف شده است.
پذیرش دانش�جو در  9رشته شاخه
فنیوحرفهای با کنکور

ش فنی و حرفهای
مدیرکل دفتر آم��وز 

جزئیات پذیرش بدون کنکور شاخه فنیوحرفهای

وزارت آموزش و پرورش گفت :در سال
 98در شاخه فنی و حرفهای برای  9رشته
از طریق کنکور اقدام به جذب دانش��جو
میش��ود که عبارتند از :الکتروتکنیک،
حس��ابداری بازرگانی ،شبکه و نرم افزار،
تربیتبدنی ،مکانیک خودرو ،تأسیسات
مکانیک��ی ،گرافیک ،صنای��ع غذایی و
نقشهکش��ی و معماری.حس��ینی مقدم
عنوان کرد :طبق مصوبه شورای سنجش
و پذیرش دانشجو در  9رشته شاخه فنی
و حرفهای پذی��رش داوطلبان از طریق
کنک��ور انجام خواهد ش��د و در س��ایر
رشتهها داوطلبان میتوانند بدون کنکور
و از طریق سوابق تحصیلی اقدام کنند.
وی ادامه داد :در مصوبه شورای سنجش
و پذیرش اعالم ش��ده است که آموزش
و پرورش باید سوابق تحصیلی داوطلبان
را ارائه کند و تالش میکنیم در روزهای
آینده س��وابق تحصیل��ی دانشآموزان
هنرستانی را آماده و به سازمان سنجش
ارائه دهیم ت��ا داوطلبان بدهند از طریق
سابقه تحصیلی به دانشگاهها وارد شوند.
مدیرکل دفتر آم��وزش فنی و حرفهای
وزارت آم��وزش و پ��رورش بی��ان کرد:
داوطلب��ان ابتدا از میان رش��تههایی که
پذیرش آنها براس��اس سوابق تحصیلی

است اقدام به انتخاب میکنند و سوابق
تحصیلی پس از آماده ش��دن از س��وی
آموزشوپرورش به س��ازمان س��نجش
ارسال میشود .در شاخه نظری هم که
دانشآموزان خرداد ماه امتحانات نهایی
دارند تا تیرماه باید سوابق تحصیلی آنها
به سازمان سنجش ارسال شود و پس از
پذیرش از س��وی دانشگاهها از مهر 98
وارد خواهند شد.
چرا  9رشته با کنکور؟

حسینی مقدم در پاس��خ به این پرسش
که رش��تههای خوب همچنان از طریق
کنکور اقدام به جذب دانشجو میکنند آیا
در چنین شرایطی بحث رقابت داوطلبان
برای ورود به دانش��گاه کاهش مییابد؟
اظهار کرد :در معاونت متوس��طه و دفتر
فنیوحرف��های تمام تالش��مان این بود
که دانشآموزان ش��اخه فنی و حرفهای
بدون کنکور وارد دانش��گاه شوند اما در
بعضی رش��تهها مخصوصا  9رش��تهای
ک��ه از طریق کنکور دانش��جو پذیرش
میکنن��د خروج��ی آم��وزش و پرورش
بیشتر از ظرفیت دانشگاه فنی و حرفهای
اس��ت به همین دلیل سازمان سنجش
مطرح میکند که باید برای این رشتهها

حتما آزمون برگزار ش��ود.وی ادامه داد:
البته اگر دانشگاه غیردولتی و آزاد را هم
در کنار دانش��گاههای دولتی قرار دهیم
ش��اید ظرفیت به همه برس��د اما چون
رقابت برای ورود به دانشگاههای دولتی
اس��ت بنابراین ظرفیت مح��دود بوده و
مجبور به برگزاری کنکور هستیم با این
وجود بازهم به دانشگاه فنی و حرفهای
گفتهایم این  9رش��ته را مجدد بررس��ی
کند و اگ��ر ام��کان دارد ظرفیت ایجاد
کنن��د تا در برخی از آنها داوطلبان بدون
کنکور پذیرش شوند.طبق اعالم سازمان
سنجش ش��رایط پذیرش در رشتههای
بدون کنکور بدین شرح است:

پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای
بهمن ماه 97

اطالعیه مربوط به نحوه پذیرش و شرایط
و ضواب��ط داوطلبان و نحوه درخواس��ت
پذیرش از موسس��ات و مدارک و سوابق
موردنیاز در اطالعیه س��ازمان س��نجش
آموزش کشور در تاریخ  25دی ماه 1397
منتشر میش��ود.داوطلبان واجد شرایط و
متقاضی پذی��رش بهمن ماه از تاریخ 29
دی لغای��ت  6بهمن ماه برای پذیرش به
موسسات پذیرنده که در اطالعیه  25دی
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ماه منتش��ر میشود مراجعه خواهند کرد.
اطالع رسانی به پذیرفتهشدگان مشروط
توسط دانش��گاه در تاریخ  6تا  10بهمن
صورت خواهد گرفت.
پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای
مهرماه 98

اطالعی��ه به انضم��ام دفترچه راهنمای
پذی��رش صرفا س��وابق تحصیلی برای
س��ال  1398در اواسط بهمن ماه 1397
توسط سازمان س��نجش آموزش کشور
منتشر خواهد شد.تمام شرایط و ضوابط
و نحوه مراجعه ،مدارک و مستندات الزم
برای اخذ پذیرش توس��ط موسسات در
اطالعی��ه مذکور درج خواهد ش��د.زمان
مراجع��ه داوطلب��ان برای اخ��ذ پذیرش
رشته محلهای صرفا سوابق تحصیلی
از  20اس��فند  97ت��ا اواخ��ر م��رداد 98
خواهد بود.داوطلب��ان متقاضی پذیرش
رشته محلهای صرفا سوابق تحصیلی
نیازی به ش��رکت در کنکور سراس��ری
س��ال  1398که ثبتنام آن از تاریخ 24
بهمن تا دوم اس��فند  97است ،ندارند و
مطاب��ق اطالعیه مذکور و اطالعیههای
بعدی سازمان س��نجش آموزش کشور
اقدام کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و
بلوچستان از انهدام باند مسلحانه قاچاق و
کشف یک تن و  ۱۸۲کیلو انواع مواد افیونی
در «خاش» خبر داد.به گزارش میزان ،سردار
احمد طاهری گفت :ماموران پلیس مبارزه
با موادمخدر اس��تان سیستان و بلوچستان
با یک س��ری کار گس��ترده اطالعاتی به
س��رنخهایی از قاچاق محموله س��نگین
موادمخدر از مناطق مرزی به شهرس��تان
خاش دس��ت یافتند.وی اف��زود :تیمهای
اطالعات��ی و عملیاتی پلی��س ،با کنترل
نامحسوس تحرکات این باند سرانجام شب
گذشته اعضای این باند مسلح را که با یک
دستگاه تویوتای سفیدرنگ و با اسکورت
و راه پ��اک کن��ی یک دس��تگاه پژو ۴۰۵
نقرهای در حال جابه جایی محموله سنگین
مواد مخدر در محور «خاش – ایرانشهر»
بودند ،شناسایی و تحت نظر قرار دادند.این
مقام ارش��د انتظامی تصریح کرد :ماموران
پلیس پس از طی مسافتی و هدایت آنها
به س��مت محل کمین به راننده خودروها
دستور ایست دادند که سرنشینان خودروها
با بی توجهی به هشدار پلیس با قصد فرار
به سمت عوامل انتظامی تیراندازی و جان
برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر با مقابله
به مثل با اس��تفاده از ش��گردهای پلیسی
خودروی تویوتا را متوقف کردند.
واژگونی مرگبار پژو با  ۱۰سرنشین

سخنگوی اورژانس کشور از واژگونی مرگبار
یک دستگاه سواری پژو با  ۱۰سرنشین خبر
داد.مجتب��ی خالدی در گفتوگو با ایس��نا،
در ای��ن باره گفت :وق��وع حادثه رانندگی
در س��اعت  ۵:۳۱بام��داد جمع��ه به مرکز
فوریتهای  ۱۱۵اورژانس اطالع داده شد
ک��ه در پی آن پنج دس��تگاه آمبوالنس به
محل حادث��ه واقع در محور رابر  -جیرفت
نرسیده به بندر هنزا اعزام شد.وی با اشاره
به حض��ور عوامل اورژانس در محل حادثه
گفت :پس از حضور تکنیسینهای اورژانس
در محل مش��اهده ش��د که یک دستگاه
سواری پژو ۴۰۵حامل اتباع کشور افغانستان
با  ۱۰سرنشین مرد در حال حرکت در مسیر
ب��وده که ناگهان از مس��یر خود منحرف و
واژگون شده است.

پرونده
کالهبرداری به بهانه سفر زیارتی
تصویر متهم با دستور قضایی چاپ شده است

سامانه بارش��ی از روز یکشنبه وارد کشور
می شود و بارش باران و برف را به همراه
خواهد داشت.به گزارش مهر ،امیر سرکرده
کارشناسسازمانهواشناسیدربارهشرایط
آب و هوایی کشور افزود :این سامانه بارشی
از نواحی غربی وارد کشور می شود و ابتدا
در کردستان  ،کرمانشاه ،ایالم  ،خوزستان
و آذربایجان غربی بارشها آغاز می شود.
وی گفت :به تدریج در استان های لرستان،
چهارمحال و بختیاری  ،کهگیلویه و بویر
احمد  ،مرکزی  ،فارس  ،اصفهان ،همدان ،
قزوین  ،تهران و نواحی جنوبی البرز بارش
ها ادامه پیدا می کند.کارشناس هواشناسی
تصریح کرد  :این س��امانه دوش��نبه وارد
نواحی شرقی و ش��مال شرق کشور می
ش��ود که هموطن��ان ما در اس��تان های
خراسان رضوی و خراسان شمالی نیز باید
منتظر بارش ها باشند.سرکرده افزود :این
سامانه بارشی  ،برف و باران نسبتا سنگینی
به همراه خواهد داش��ت که ممکن است
در جاده های کوهستانی و روستایی شمال
غرب کش��ور اختالل عب��ور و مرور پیش
بیاید.کارشناس هواشناسی گفت :بارش ها
برای نواحی جنوبی کشور به صورت رگبار
و ب��اران خواهد بود که باال آمدن س��طح
رودخانه ها دور از انتظار نیست.
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پلیس برای شناس��ایی محل اختفای دو
جاع��ل عناوی��ن دولتی از م��ردم کمک
خواس��ت.به گزارش تس��نیم ؛ سرهنگ
کارآگاه خی��راهلل دولتخ��واه ،با اش��اره به
انتش��ار تصویر دو جاعل عناوین دولتی،
درب��اره جزئیات ای��ن خبر اظه��ار کرد:
متهمان با سوءاس��تفاده از ن��ام و عنوان
س��ازمان حج و زی��ارت و اداره اوقاف و
امور خیری��ه و عناوین مش��ابه ،اقدام به
کالهب��رداری از م��ردم میکردند.رئیس
پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ
ادام��ه داد :متهم��ان با اج��اره چند ماهه
دفاتری در قس��متهای مختلف ش��هر به
ویژه مناطق مرکزی و غربی تهران ،اقدام
به راهاندازی دفاتر تحت پوشش خدمات
مسافربری کرده و به بهانه ثبتنام عتبات
عالی��ات و حج عمره از متقاضیان ،پول و
سایر مدارک الزم دریافت میکردند.وی
تصریح کرد :این متهمان پس از گذشت
چندین م��اه ،دفاتر خ��ود را تعطیل و در
جای دیگر اقدام به افتتاح دفتر میکردند.
دولتخواه با بیان اینکه تاکنون حدود 40
نفر از شکات به پایگاه پنجم پلیس آگاهی
مراجعه و با تش��کیل پرونده علیه این دو
کالهبردار اعالم شکایت کردهاند ،گفت:
هماهنگی الزم برای انتشار چهره بدون
پوشش متهمان برای شناسایی مخفیگاه
و محل س��کونت آنها با بازپرس ش��عبه
ششم دادس��رای ناحیه  10تهران انجام
ش��ده اس��ت.رئیس پایگاه پنجم پلیس
آگاه��ی تهران بزرگ از ش��هروندانی که
موفق به شناس��ایی تصویر متهمان شده
و اطالعاتی از مخفیگاه یا محلهای تردد
آنها دارند ،خواست هرگونه اطالعات خود
را از طریق ش��ماره تم��اس 63957778
در اختی��ار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.

