جامعه

٨٨٦هزار خانوار با پدیده سالمندی مواجهند
وزیر رفاه گفت :باید جمعیتی از سالمندان که بازنشسته نیستند و تحت پوشش سازمانهای حمایتی قرار ندارند را با آمار و ارقام مشخص و برای این گروه در کنار دیگر سالمندان برنامه حمایتی
تدوین کنیم .به گزارش فارس ،علی ربیعی در نشست شورای عالی سالمندی افزود :همه بازنشستگان در ایران هنوز به سن سالمندی نرسیدهاند ،بیش از ٦٠درصد جمعیت باالی ٦٠سال در کشور
بازنشسته هستند .وی افزود :سند ملی سالمندی باید حمایت های گوناگون از سالمندان را در بر بگیرد و باید جمعیتی از سالمندان که بازنشسته نیستند و تحت پوشش سازمانهای حمایتی قرار
ندارند را با آمار و ارقام مشخص کنیم و برای این گروه در کنار دیگر سالمندان برنامه حمایتی تدوین کنیم .احمد میدری ،معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه نیز موضوع سالمندی را یکی از چالشهای
مهم کشور دانست و گفت :حدود ٨٨٦هزار خانوار در کشور با پدیده سالمندی مواجه هستند .به گفته وی ،با تقسیم کار میتوان چالش سالمندی را رفع کرد و این مهم نیازمند برنامهریزی است.

«کودک» میدان ونک هم ربوده شد

سرقت مجسمه جلوی چشمان بی تفاوت
آسو محمدی« :مجسمهدزد» و «مجسمهدزدی» ،این
واژهها چه ساده تولید و وارد ابیات فارسی میشوند؛
یکی برچسب و دیگر شغلی کاذب .سرقتهای سریالی
مجسمهدزدی گویا پایانی ندارد .در یک دهه گذشته این
معضل اجتماعی بارها تکرار شده است و مجسمهها اغلب
آثاری شاخص از هنرمندانی مطرح بودهاند.
اردیبهشت  89بود که خبر سرقتهای زنجیرهای مجسمههای
پایتخت رسانهای شد .تعداد مجسمههای بهسرقترفته تا
اردیبهشت  ۸۹به  ۱۲مورد رسید که هر یک از آنها بین  ۷۰تا
 ۷۰۰کیلو وزن داشتند .مجسمه ستارخان اثری از شهریار ضرابی
واقع در خیابان ستارخان ،مجسمه باقرخان از شهریار ضرابی واقع
در خیابان شهرآرا ،مجسمه صنیع خاتم از حمید شانس واقع در
پارک ملت ،مجسمه زندگی از فاطمه امدادیان و مجسمهای از
محمد مددی واقع در خانه هنرمندان ایران ،مجسمه استاد شهریار
از علی قهاری در پارک دانشجو ،دو مجسمه از دکتر شریعتی در
پارک شریعتی از حمید شانس ،مجسمه مادر و فرزند از هژیر
ابراهیمی در شهرک غرب ،مجسمه ابنسینا از عذرا عبدالنبی در
پارک بهجتآباد ،مجسمه گوساله در دانشکده دامپزشکی دانشگاه
تهران و مجسمه برنزی از روحاهلل شمسیزاده در پارک استقالل
تهران از جمله مجسمههایی بودند که در سالهای اخیر به سرقت
رفتهاند.
«روز کودک به سراغ مجسمه کودک نصب شده باالتر از
میدان ونک رفتم ...اما به سرقت رفته بود ».عصر دیروز مجید
فراهانی ،عضو شورای تهران با انتشار این پیام از ربوده شدن
مجسمه کودک در میدان ونک خبر داد .با این توضیح که نصب
المانها و سمبلهای شهری از وظایف سازمان فرهنگی و هنرهای
شهری سازمان زیباسازی شهر تهران است .در واکنش به این خبر
سیدمجتبی موسوی ،معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان
زیباسازی در اینباره میگوید :این مجسمه اسفند  ۹۵رونمایی و
در این محل نصب شد و همزمان با روز جهانی کودک به سرقت
رفت .فراهانی همچنین به فارس توضیح میدهد :یکشنبه روز
کودک بود .این مجسمه با انگیزه مادی و مالی دزدیده شده است
و این موضوع جای تأسف دارد .به گفته این عضو شورای اسالمی
شهر تهران ،ری و تجریش ،افرادی برای سودجویی تمام شهر را
تخریب میکنند بدون اینکه توجهی به المانهای شهر داشته
باشند .این تازهترین خبر از مجسمهدزدی در تهران است .در
این بازه زمانی مجمسههای تهران به سرقت رفتهاند و خبری از
دستگیری سارقان نشده است.
مردم را در امور اجتماعی مشارکت ندادهاند
اما این سطح از همگسیختگی اجتماعی از کجا میآید؟ چرا
مردم اگر ببینند عدهای درحال قطع کردن مجسمهای هستند
نسبت به آن بیتفاوتند؟ این میزان بیتفاوتی مردم به وقایع
اجتماعی اطراف خود از کجا نشات میگیرد؟ اماناهلل قرایی

مقدم ،جامعهشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره
این موضوع به «ابتکار» میگوید :اینکه مردم در امور و اتفاقات
اجتماعی بیتفاوت شدهاند بر کسی پوشیده نیست و شهروندان
حساسیت خود را در قبال وظایف شهروندی از دست دادهاند.
دزدیده شدن مجسمه کودک در میدان ونک ،دزدی کوچکی
بود .چند سال پیش مجسمه میدان شهرری را با جرثقیل در
روز روشن به سرقت بردند .این نتیجه بیتفاوتی مردم است .این
مسئله نشان میدهد که مردم در امور اجتماعی تربیت نشدهاند
و مسئوالن هیچگاه مردم را در امور و مسایل اجتماعی مشارکت
ندادهاند .در نتیجه این رفتار مسئوالن ،مردم این معضالت را
مسایل خود نمیدانند و میگویند مسئله دولت است و به ما
ربطی ندارد .همین االن مسئوالن به فکر مجسمه فردوسی در
میدان فردوسی باشند .از لحاظ جامعهشناسی هنر هر کدام از این
مجسمهها خود یک کالس درس است که با تاریخ و فرهنگ ما
پیوندی عمیق دارد .از طرفی دیگر بیتفاوتی در مورد انسان هم
مطرح است .در واقعه میدان کاج سه هزار نفر ایستاده بودند و فقط
نگاه میکردند .در حادثه پل مدیریت سعادتآباد هم همین رفتار
صورت گرفت .مردم به این نتیجه رسیدهاند که اگر در این مسائل

دخالت نکنند به نفعشان است چراکه با آنان برخوردهای مناسبی
از طرف نیروهای امنیتی صورت نمیگیرد .بسیاری از رفتارهایی
که دستگاههای دولتی انجام میدهند مردم را نگران میکند و آنها
ترجیح میدهند که دخالت نکنند.
قراییمقدم در پاسخ به این سوال که متصدی و مسئول
این معضالت کیست و نقش آموزشهای اجتماعی در
مسئولیتپذیری شهروندان را چطور میتوان در اینگونه مسائل
تبیین کرد ،میگوید :جامعه در بینظمی مفرط به سر میبرد.
گروههای خودسر در شهر وجود دارند و دست به عملیات میزنند،
در چنین مواردی اگر کسی سارق مجسمهای را ببیند و دخالت
بکند برچسب بتپرستی به او زده میشود .از نظر «امیل دورکیم»
وقتی در جامعه انتظام اجتماعی به هم می خورد ،قانونمداری
یدهد .در چنین جامعه ای هیچ
حاکمیت خود را از دست م 
شهروند احساس مسئولیت نمیکند« .ماکس وبر» هم میگوید:
در جوامع سنتی و کاریزماتیک سوال و جواب وجود ندارد .نمی
توانی از علت اتفاقات و مسایل بپرسی .کسی از ریشسفید سوال
نمیپرسد .سوال و جواب وجود ندارد .پرسشگری ضعیف است.
این مسئله هم قابل تامل است که اصوال در شهرهای بزرگ مردم

تنها هستند .از نظر مکتب شیکاگو شهرهای بزرگ دنیای بیگانگی
و بیکسی است .دنیای در خود فرورفتگی است« .شاو و مکین»
هم معتقد هستند که مجرمان در انبوه مردم گم میشوند.
واکنشهای مردمی در فضای مجازی
از سوی دیگر ،پس از انتشار این خبر شهروندان تهرانی به این
سرقتهای سریالی از مجسمهها در فضای مجازی و رسانهای
واکنش نشان دادند« .سعید» در توییترش نوشته :مجسمه
کودکی که باالی میدان ونک نصب شده بود ،به سرقت رفت و
هنوز مسئوالن نسبت به این سرقتها بیتفاوت هستند« .نبوی»
هم نوشته« :مجسمه کودک در میدان ونک به سرقت رفت،
مملکت نیست به مجسمه هم رحم نمیکنند ».کاربر دیگری
نوشته« :از سال  88آغاز شد و این بار مجسمه «کودک» اثر
محمد مروستى در میدان ونک به سرقت رفت».
به کاشیها هم رحم نشد
عالوه بر سرقت مجسمههای برنزی ،اخیرا خبرهای مبنی
بر ربوده شدن کاشیهای قدیمی هم در فضای مجازی دست
به دست میچرخد .ابراهیم خلیلآبادی ،رییس کمیته میراث
فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به ربوده شدن مجسمه
کودک در میدان ونک ،میگوید :این در حالی است که اخیرا
شاهد ربوده شدن کاشیهای قدیمی که عمدتا روی سردر
خانههای قدیمی نصب شدهاند نیز هستیم .وی با بیان اینکه
موضوع سرقتهای هنری در دستورکار کمیته میراث فرهنگی
شورای شهر تهران ،ری و تجریش قرار خواهد گرفت ،معتقد
است :باید تمهیداتی اندیشیده شود که از وقوع سرقتهای
اینچنینی که به میراث و هویت شهر لطمه میزند جلوگیری
کنیم .به گفته خلیلآبادی ،از نیروی انتظامی درخواست
میشود که رسیدگی به این پرونده و نمونههای مشابه را در
دستورکار قرار دهد تا هر چه زودتر شاهد دستگیری سارق یا
سارقان احتمالی هویت پایتخت باشیم.
از اسطورههای پایتخت چه میخواهند؟
مردم شب میخوابیدند و صبح که چشم به روی شهر باز
میکنند ،میبینند باز هم یکی از سمبلهای شهر نیست.
جایشان در خیابانها و بوستانها خالی شده است .داستانی
که سالهاست ادامه دارد و شهرداری اظهار بیاطالعی میکند
و شورای شهر از آن خبر ندارد ،پلیس و دادستانی هم سرنخی
از آن به دست نیاوردهاند .دزد مجسمههای برنزی چه کسانی
بودند؟ از این اسطورههای پایتخت چه میخواهند؟ چطور
توانستهاند مجسمههای  70تا  700کیلویی را به این سرعت به
سرقت ببرند؟ شهر شلوغ میشود و جلوی چشمان هزاران عابر
سمبلها به همین راحتی به یغما میروند ،این اتفاق در حالی رخ
میدهد که هنوز راز سرقت مجسمههای تهران همچون سردیس
شریعتی ،مجسمه پست و ....که در سال گذشته ربوده شده بود،
در هالهای از ابهام است.

ایجاد مرکز «کنترل سفرهای دانشآموزی»

اخالل در درمان مردم توهین به جامعه پزشکی است

وزیر آموزش و پرورش در همایش طالیه داران فرهنگ
ترافیک از ایجاد مرکز کنترل سفرهای دانشآموزی
خبر داد و گفت :در این مرکز تمام اقدامات سفرهای
دانشآموزی به صورت 24ساعته رصد میشود.
به گزارش ایسنا ،سید محمد بطحائی اظهار کرد :امیدوارم
سال تحصیلی  96-97سال پرباری باشد .یکی از مهمترین
وظایف وزارت آموزش و پرورش تقویت مهارت دانشآموزان
در زندگی فردی و اجتماعی است .وی با تاکید بر اهمیت
افزایش آگاهی دانشآموزان افزود :دانشآموزان باید یاد
بگیرند که چه خطرات محیطی آنها را تهدید میکند و باید
این خطرات را بشناسند .پس از آن باید بیاموزند که چگونه
خودشان را از خطرات دور کنند و اگر در مقابل خطر قرار
گرفتند با چه روشی آن را کاهش بدهند .بطحائی با اشاره به تفاوت صدمات ناشی از پیامدهای اجتماعی در جوامع توسعه یافته
و در حال توسعه ،گفت :کشورهای پیشرفته تنها در زمینه تکنولوژی با کشورهای در حال توسعه تفاوت ندارند .آنچه صدمات را
در این کشورها کاهش میدهد ارائه آموزشها و تقویت مهارتهایی است که در دوره تحصیل به دانشآموزان ارائه میشود .وی
ادامه داد :با توجه به توسعه سفرهای شهری و بین شهری رعایت نکات ایمنی و آموزش آنها بسیار موثر است .عامل انسانی یکی از
عواملی است که در بروز صدمات نقش زیادی را ایفا میکند و آنچه میتواند باعث کاهش این عامل شود ،آموزش نیروهای انسانی
و تقویت مهارتهاست.
مهارتآموزی با هدف کاهش صدمات سفرهای جادهای
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه آموزشها باید مستمر و مداوم صورت بگیرد ،تصریح کرد :تقویت مهارتهای دانشآموزان
در زمان تحصیل میتواند کمک بسیاری به کاهش صدمات سفرهای جادهای و شهری داشته باشد .بطحائی تصریح کرد :از
آنجایی که آموزش و پرورش این مسئله را یکی از ماموریتهای اصلی خودش میداند ،آماده است که آموزشها را در برنامههای
خود بگنجاند تا سهم قابل توجهی در کاهش صدمات داشته باشد بنابراین وزارت آموزش و پرورش آمادگی دارد تا همکاریها و
مشارکتهای موثری داشته باشد .وی افزود :اگر بخواهیم نرخ تصادفات را در جامعه کاهش دهیم راهی جز اجرای طرحهایی مانند
همیار پلیس نداریم و این کار را با جدیت در آموزش و پرورش پیگیری میکنیم .وی با تاکید بر لزوم اثربخش بودن آموزشها گفت:
اگر این اتفاق بیفتد طبق بررسیهایی که داشتیم حتی آمار سوانح و حوادث میتواند تا  50درصد کاهش داشته باشد .بسترهای الزم
برای این آموزشها را ایجاد کردهایم و تالش میکنیم که آموزشها در زمان رسمی مورد نظر قرار بگیرد تا بتواند نقش جدیتری را
ایفا کند .وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامههای در دست اقدام وزارت آموزش و پرورش ،افزود :ما یک شبکه تعاملی اختصاصی
را در دست اقدام داریم که هفته آینده مرحله اول آن به اجرا میرسد و این شبکه شرایطی را ایجاد میکند تا بتوانیم آموزش ویژهای
برای دانش آموزان ،اولیا و مربیان به صورت مستمر و هفتگی داشته باشیم و افرادی که ذینفع هستند به شکل مستقیم از طریق
متخصصانآموزشمیبینند.
رصد تمام اقدامات سفرهای دانشآموزی
بطحائی همچنین از ایجاد ساز و کاری برای افزایش ایمنی سفرهای دانشآموزی خبر داد و گفت :مرکز کنترل سفرهای
دانشآموزی را ایجاد خواهیم کرد که در این مرکز تمام اقدامات سفرهای دانشآموزی رصد میشود و در مواقعی که احساس کنیم
مالحظات ایمنی در سفرها رعایت نشده است و یا خطرهایی وجود دارد بالفاصله سفر را متوقف میکنیم .این مرکز به صورت 24
ساعته فعالیت خواهد کرد .وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لزوم همکاری بینبخشی برای کاهش نرخ تصادفات ،تاکید کرد :این
تالشها بدون مشارکت همهجانبه نهادهای ذیربط نتیجه نخواهد داد و این یک ماموریت ملی برای دستگاههای ذیربط است و همه
باید وارد شویم .در این صورت خواهیم دید که در آینده نه چندان دور نرخ تصادفات به سرعت کاهش مییابد.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه اخالل در
درمان به بهانه کاهش درآمد با اخالق پزشکی و تعهد
قاطبه جامعه پزشکی مغایرت دارد ،گفت :اخالل در
درمان مردم موجب توهین به جامعه پزشکی است.
به گزارش ایسنا ،ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی
افزود :اخالل در درمان بیماران مورد پذیرش نیست .تعرفه
چند رشتهای که امروز محل بحث است  ۱۲ماه مورد کار
کارشناسی قرار گرفته و هشت ماه درباره آن مذاکره شده
است .ادامه این مسایل به ضرر مردم ،بیماران و کسانی است
که این اقدامات را انجام میدهند .پیگیریها باید از مسیر
قانونی صورت گیرد .وی تصریح کرد :رییس سازمان نظام
پزشکی برای اصالح تعرفهها پیشنهاداتی را مطرح کرده است.
این اصالح بر اساس توان مالی دولت ،بیمهها و کشور است و همیشه بر اساس کار کارشناسی و توجه به نظر گروههای مختلف
تعیین میشود .نظر وزارت بهداشت این است که اگر مالحظات اقتصادی کشور و بیمه اجازه دهد با افزایش تعرفهها در چارچوب
اقتصاد ملی موافق هستیم .هیچ وزارتخانهای نمیتواند مصوبه دولت و شورای عالی بیمه را اجرا نکند .تنها زمانی میتوان تغییر در
تعرفهها ایجاد کرد که دولت مجددا مصوبهای در این زمینه داشته باشد و مسیر قانونی آن سپری شود.
مطالبات وزارت بهداشت به بیش از  ۱۸هزار میلیارد تومان رسیده است
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مطالبات وزارت بهداشت به بیش از  ۱۸هزار میلیارد تومان رسیده است ،تاکید
کرد :اگر مطالبات وزارت بهداشت و بیمارستانهای دولتی در زمان خود به درستی پرداخت شود میتوانیم بدون هیچ
کمک دیگری خدمترسانی کنیم .حریرچی در خصوص وضعیت بدهیها و مطالبات این وزارتخانه در ادامه اجرای طرح
تحول نظام سالمت گفت :ما در حال حاضر ۱۸هزار و ۸۱۵میلیارد تومان مطالبه داریم؛ در حالیکه ۱۵هزار و ۲۶۳میلیارد
تومان رقم بدهی ما اعالم شده است .این تراز مثبت نزدیک به سه هزار میلیارد تومان برای یک سیستم خدماتی دستاورد
بزرگی است .وی افزود :دو هزار و  ۹۵۵میلیارد تومان از بدهیهای ما مربوط به دارو ۱۷۷۱ ،میلیارد تومان مربوط به لوازم
مصرفی ۵۷۲ ،میلیارد تومان مربوط به تجهیزات پزشکی ۴ ،هزار و  ۳۱۹میلیارد تومان مربوط به قراردادهای مراکز درمانی،
دو هزار و  ۱۵۰میلیارد تومان بدهی پرسنل ۱۳۲۲ ،میلیارد تومان کارانه کارکنان و دو هزار و  ۱۶۹میلیارد تومان مربوط به
بدهی کارانه پزشکان است .سخنگوی وزارت بهداشت افزود۱۱ :هزار و ۹۴۹میلیارد تومان از چهار بیمه اصلی مطالبه داریم.
در عین حال باید مطالبه مربوط به یک درصد ارزش افزوده و هدفمندی یارانهها را نیز به این رقم اضافه کرد .حریرچی
درباره آمار هزینههای حوزه سالمت به تفکیک خدمات ،توضیح داد :در سال اول اجرای طرح تحول  ۱۱.۳درصد هزینههای
کمرشکن به دلیل خدمات بستری کاهش داده شد اما هزینههای کمرشکن به دلیل خدمات سرپایی  ۶.۸افزایش یافت چرا
که کلینیکهای ویژه از سال دوم طرح ،فعالیت خود را آغاز کردند .با وجود افزایش قیمت دارو و تحریمها در سال اول اجرای
طرح تحول نظام سالمت هزینههای کمرشکن دارو و محصوالت مرتبط با آن  ۱۰درصد کاهش پیدا کرد.
متخلفان حوزه طب سنتی عذرخواهی کنند
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به کلیپها و محتواهایی که در خصوص موضوعات طب سنتی در فضای مجازی منتشر
میشود ،گفت :این محتواها حاوی پیامهایی کامال غیرعلمی و نادرست در مورد موضوعاتی بدیهی مانند واکسن و مصرف
دارو هستند .وزارت بهداشت کماکان اقدامات نظارتی و شکایت درباره مداخله غیرمجاز در زمینه پزشکی و محروم ساختن
بیماران از درمان موثر را انجام خواهد داد .وی تاکید کرد :به دلیل خدشه و وهنی که نسبت به ساحت پزشکی ،طب سنتی
و مفاهیم اصیل دینی از طریق این محتواها وارد میشود افرادی که نسبت به تولید آن اقدام میکنند باید از محضر پزشکان،
اتباع طب سنتی و علما عذرخواهی کنند .برخورد قانونی و قاطع از طرف وزارت بهداشت و مراجع قضایی انجام میشود.

سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :دوران
تولید مدرک به پایان رسیده است و امروز دیگر نمیتوان
بر مدارک دانشگاهی مانور داد زیرا مدرک باید همراه با
مهارت باشد.
به گزارش تسنیم ،سیدضیا هاشمی در مراسم بزرگداشت
تاسیس دانشگاه جامع اظهار کرد :دانشگاه علمی کاربردی
باید نماد اقتصاد دانشبنیان باشد .این دانشگاه رشد کمی و

دوران تولید مدارک دانشگاهی به پایان رسید

کیفی داشته است و در  31استان بیش از  850واحد و 600
دانشجو دارد.
وی افزود :غلبه کمیت بر کیفیت یک آسیب بزرگ است
که در دانشگاهها وجود دارد .شرایط امروز ایجاد میکند از
کیفیتگرایی غافل نشویم .هاشمی تصریح کرد :در برههای
از زمان به دلیل ساختار جوان کشور نیاز بود دانشگاهها را
توسعه دهیم و نتوانستیم کیفیت الزم را تامین کنیم .شرایط

امروز ایجاب میکند استاندارد کیفی و علمی را در دانشگاهها
داشته باشیم .سرپرست وزارت علوم تاکید کرد :دانشگاه
علمیکاربردی براساس ماموریت خود باید کاربردی باشد و
اگر یک واحد شرایط و استانداردها را نداشته باشد از مدار خود
خارج شده است و حتما باید رئیس دانشگاه به آنها تذکر دهد.
وی ادامه داد :رئیس دانشگاه علمی کاربردی با اشراف
به فرآیندهای آموزش علمی ،دانشگاه را براساس ظرفیت

انسانی و تنوع جغرافیایی به سمت دانشگاه پیشگام در اقتصاد
ی بیان
مقاومتی ،کارآفرین و مهارتمحور هدایت کند .هاشم 
کرد :استراتژی ما در آموزش عالی ارتباط هرچه بیشتر با
صنعت است چراکه دیگر دوران تولید مدرک به پایان رسیده
و مدرک باید همراه با مهارت باشد .امروزه دیگر نمیتوان بر
مدارک دانشگاهی مانور داد و باید با پشتوانه کافی به سمتی
حرکت کنیم که اعطای مدرک همراه با مهارت باشد.
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اخبار
ایران ،رتبه اول فراهمآوری و اهدای عضو در منطقه
رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت گفت :ایران حائز رتبه اول در
منطقه و استان یزد در جایگاه دوم فراهمآوری و اهدای عضو در کشور است.
به گزارش فارس ،محمد کاظمینی افزود :پیوند کلیه در سالهای اخیر افزایش یافته اما با
توجه به رشد آمار بیماران پیوندی ،نیازمند فرهنگسازی و تعامل سازمانهای فرهنگساز
در این زمینه هستیم .مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان نیز گفت :ساالنه حدود 900
مورد اهدای عضو در کشور انجام میشود که این رقم در مقابل  16هزار مرگ و میر ناشی از
تصادفات و حدود هشت هزار مرگ مغزی از طرق دیگر ،رقم پایینی است .وی خاطر نشان
کرد :ساالنه  16درصد بیماران دیالیزی فوت میشوند که با ظرفیتسازی و ترویج فرهنگ
اهدای عضو میتوان به طور چشمگیری این آمار را کاهش داد.

تولید روزانه  ۲تا  ۳کیلوگرم پسماند
توسط هر تخت بیمارستانی
رئیس اداره محیط زیست شهر تهران با اشاره به اینکه بیمارستانها موظف
ی حتی
به بیخطرسازی زبالههای عفونی هستند ،گفت :زبالههای بیمارستان 
پس ازبیخطرسازی هم جزو زبالههای عادی محسوب نمیشوند.
به گزارش مهر ،محمدحسین بازگیر افزود :هر تخت بیمارستانی در شبانهروز حداکثر
دو تا سه کیلوگرم پسماند تولید میکند که اگر با تعرفه پسماند عفونی هم محاسبه
شود ،بار مالی چندانی را به بیمارستان تحمیل نمیکند ،از طرفی قانونگذار تمام
مسئولیت پسماند بیمارستانی را از صفر تا صد شامل تفکیک ،حمل و نقل و امحا برعهده
بیمارستان گذاشته که یک تکلیف قانونی است و بیمارستانها باید تمکین کنند.

جزئیات مصاحبه علمی پذیرفتهشدگان استخدامی
شوپرورش
آموز 
معاون توسعه مدیریت و پشتیانی آموزشوپرورش شهر تهران با اشاره به
 ۴۸۱سهمیه استخدامی در شهر تهران ،گفت :پس از طی مرحله مصاحبه و
گزینش نتایج تا  ۵آبان به وزارت آموزشوپرورش اعالم میشود.
به گزارش تسنیم ،محسن بهارلو اظهار کرد :دیروز اطالعیهای را در سایت اطالعرسانی
شهر تهران بارگذاری شد که افراد از امروز برای تشکیل پرونده باید مراجعه کنند .وی افزود:
پرونده اولیهای را برای پذیرفتهشدگان در آزمون استخدامی تشکیل میدهیم که شامل
مدارک مورد نیاز و مستندات مربوط به سهمیههای بومی و ایثارگری و کارنامه قبولی در
آزمون است ،پرونده اولیه به دانشگاههای مربوط (فرهنگیان و رجایی) ارائه خواهد شد .وی
افزود :دانشگا ه با داوطلبان مصاحبه علمی خواهند داشت که جدول زمانبندی مراجعه افراد
را اعالم خواهند کرد تا در روزهای تعیین برای مصاحبه علمی مراجعه کنند و همزمان
گزینش افراد نیز انجام میشود.

ماجرای برنجهای الستیکی و پالستیکی
معاون اداره کل نظارت بر فرآوردههای غذایی سازمان غذا و دارو به انتشار کلیپی
در فضای مجازی با مضمون برنجهای الستیکی و پالستیکی واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا ،سمیره صباح گفت :این خبر به هیچ عنوان صحت ندارد و سازمان غذا و
دارو تمام منابع و مزارع برنج را قبل از اقدام به واردات ،مورد بازدید و آزمایش قرار میدهد.
تمام کارخانهها نیز بازدید میشوند و موارد نیز قبل از اینکه مجوز واردات دریافت کنند،
ابتدا باید ثبت شوند .وی افزود :این کلیپ پیش از این نیز پخش شده بود .در همین راستا
هم تولیدکنندگان و انجمن برنج هند به ایران آمدند و در حضور رییس سازمان غذا و دارو
مستنداتشان را ارائه دادند که برنجهایشان در مزارع تولید و به ایران و سایر کشورها صادر
میشود .وی تصریح کرد :بازدیدهای مکرر از مزارع برنج هند ،پاکستان ،تایلند و اخیرا نیز
اروگوئه و پاراگوئه و سایر منابع توسط بازرسان سازمان غذا و دارو انجام میشود و بدین
ترتیب تمام منابع ابتدا ثبت میشوند و بعد از آن مجوز واردات دریافت میکنند.

نرمافزار «ویز» دوباره فیلتر میشود
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت :تیمی در وزارت
ارتباطات مشغول فیلتر مجدد نرمافزار «ویز» ( )WAZEاست که البته این
کار مقداری زمانبر خواهد بود.
به گزارش تسنیم ،عبدالصمد خرمآبادی افزود :این نرمافزار رفع فیلتر شده است و از
وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت خواستیم تا ترتیبی بدهد مجدد فیلتر شود .یک تیمی
هم گذاشتند برای فیلتر کردن آن زیرا ویز از زیرساختهایی استفاده میکند که متوقف
کردنش زمانبر است .و همچنین تصریح کرد :نامههایی که برای وزیر سابق ارسال شده بود
برای وزیر جدید ارتباطات هم ارسال شد و خواستیم تا زمینه مدیریت ما بر فضای مجازی
خصوصا تلگرام را فراهم کند اما عمال تغییر جدیدی اتفاق نیافتاده است.

تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانی دیماه
رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد :در حال
تمهید مقدمات هستیم تا اوراق امتحانی دیماه به صورت الکترونیکی
تصحیحشوند.
عبدالرسول عمادی درباره زمان اجرای طرح تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانی ،به ایسنا
گفت :فعال در مرحله اول تصحیح اوراق ،به شیوه الکترونیکی انجام میشود و دانش آموزان
الکترونیک امتحان نمیدهند .روال کار اینگونه است که دانشآموزان به صورت تشریحی
به روال همیشه امتحان میدهند و برگههای امتحانی آنها اسکن میشود و در اختیار
مصحح قرار میگیرد و مصحح روی برگه اسکن شده نمره میدهد .دو مصحح جداگانه
این کار را انجام میدهند و اگر اختالفی وجود داشت سیستم برگه را به مصحح سوم ارجاع
میدهد .همه فرآیند توسط خودمان کنترل می شود و میزان خطاها کاهش مییابد.

هیاتامنایی شدن بیمارستانها از سر گرفته میشود
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت با
تشریحجزییاتطرحهیاتامناییشدنبیمارستانها،گفت:مردممطمئنباشند
اجرای این طرح هیچ افزایش پرداختی برایشان به دنبال نخواهد داشت و صرفا
یک تغییر نظام مدیریت بیمارستانها در راستای افزایش بهرهوری است.
به گزارش ایسنا ،علی ماهر افزود :در حال حاضر این موضوع در سطح دانشگاههای
علوم پزشکی وجود دارد اما باید این اقدامات در سطح بیمارستانها پیاده شود .وی با بیان
اینکه حاال میخواهیم کار هیات امنایی شدن بیمارستانها را به صورت کامل انجام دهیم،
اظهار کرد :البته هنوز تصمیم دقیقی درباره اینکه این کار به صورت آزمایشی روی چند
بیمارستان انجام شود ،گرفته نشده است .پیش از این در قانون آمده بود که  ۲۰درصد
بیمارستانهای کشور به صورت هیاتامنایی اداره شوند هماکنون در حال تدوین مقررات،
آییننامهها و نیازهایش هستیم.

