جامعه

آغاز ثبت نام کنکور  97از اول بهمن
مشاور عالی سازمان سنجشآموزش کشور از آغاز ثبتنام آزمون سراسری سال  97از اول بهمن خبر داد و گفت :این آزمون هشتم تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد .به گزارش ایسنا ،حسین
توکلی گفت :آزمون سراسری سال  97برای پذیرش دانشجو در دورههای روزانه ،شبانه(نوبت دوم) ،مجازی ،پردیسهای خودگران دانشگاهها و موسسات آموزشعالی ،دانشگاه پیامنور ،موسسات
آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی ،پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و همچنین کد رشتههای تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی برگزار میشود .وی تصریح کرد:
براساس برنامه زمانی اعالم شده ثبتنام برای شرکت در آزمون سراسری سال  97از روز یکشنبه اول بهمنماه جاری از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجشآموزش کشور آغاز میشود و روز
یکشنبه 8بهمنماه پایان میپذیرد .وی ادامه داد :کنکور سراسری سال  97در روزهای پنجشنبه و جمعه 7 ،و 8تیرماه سال آینده در حوزههای امتحانی مربوط برگزار میشود.

«ابتکار» از فراز و نشیبهای 3سال اجرای طرح تحول نظام سالمت گزارش میدهد
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«بزرگترین پروژه اجتماعی کشور»« ،شاه بیت دولت تدبیر
و امید» و «کلیدیترین دستاورد دولت»؛ اینها فقط سه
عنوانی است که در چند سال گذشته مسئوالن و فعاالن
حوزه بهداشت و درمان در توصیف «طرح تحول سالمت»
بهکار بردهاند .حتی سه سال پیش که این طرح اجرایی شد
برخی کارشناسان آن را سال طالیی نظام سالمت ایران
دانستند .حاال پس از گذشت این مدت و حواشی فراوان
آن به دلیل کمبود بودجه ،سوالی که مطرح میشود این
است که طرح تحول نظام سالمت نقطه قوت است یا پاشنه
آشیل دولت؟
با آغاز به کار دولت یازدهم ،مشکالت حوزه سالمت هم یکی
یکی نمایان شدند که مهمترین آنها بحران دارویی در سال ۹۱
و نیمه اول سال  ۹۲بود .مشکل اما فقط کمبود داروهای بیماران
خاص و صعبالعالج نبود چراکه قیمت این داروها ،دست به دست
هم داد تا وزارت بهداشت دولت یازدهم در اولین اقدام خود نسبت
به بهبود وضعیت دارویی کشور تالش کند .به دنبال آرامش نسبی
که در بازار دارویی کشور فراهم شد ،وزارت بهداشت با اجرای طرح
تحول نظام سالمت در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی ،اولین و
مهمترین برنامه دولت یازدهم در حوزه سالمت کشور را کلید زد.
تعریف هشت بسته خدمتی در قالب این طرح از اقداماتی بود که
در همان ابتدا رقم خورد و قرار شد در فاز نخست ،کاهش پرداختی
از جیب مردم در هنگام بستری در بیمارستانهای دولتی اتفاق
بیفتد تا به گفته مسئوالن وزارت بهداشت مشکالت مردم در این
بخش به حداقل ممکن برسد .یک سال بعد از اجرای این طرح،
وزیر بهداشت اعالم کرد که با اجرای برنامه تحول نظام سالمت،
پرداختی از جیب مردم از ۳۸درصد به ۶درصد کاهش یافته است
و برای روستاییان این کاهش به سه درصد رسیده است.
با این حال در همه سه سال گذشته طرح تحول سالمت موافقان
و مخالفانی داشته است ،هرچند که وزیر بهداشت چند ماه پس
از اجرای این طرح و انتقادهای تندی که از سوی برخی مطرح
میشد در وبسایت شخصیاش نوشت « :این حاشیه سازیها
که توسط عده قلیلی تنگنظر و بیمار که از خوشحالی مردم
ناراحت هستند ،صورت میگیرد .این افراد به دلیل تنگ نظری
نمیتوانند موفقیت بخشی یا تمام دولت را ببینند ».البته خطاب
حسن قاضیزادههاشمی به کسانی بود که نگاهشان به این طرح
سیاسی بود نه دلسوزانه .در سوی دیگر میدان هم کسانی بودند
که از همان ماههای ابتدایی ،معتقد بودند وزارت بهداشت در ادامه
اجرای طرح با مشکالت مالی مواجه خواهد شد و در نتیجه ،طرح
شکست میخورد.
پاسخ وزیر بهداشت هم این بود که چندان با حرف این دسته
از افراد موافق نیست .قاضیزادههاشمی به مهر گفت« :تاکنون با
منابع سر و کار داشتیم و متوجه هستیم که نباید در جامعه توقعی
ایجاد کنیم که خدای نکرده تردیدی در مورد استمرار طرح تحول

سالمت وجود داشته باشد».
پیشبینیها درست از آب درآمد
حاال از این اظهارنظر وزیر بهداشت بیش از 2سال و نیم میگذرد
و مروری بر صحبتهای این مقام مسئول و نمایندگان مجلس
نشان میدهد پیشبینی افراد معتقد به مواجهه وزارتخانه بهداشت
با کمبودهای مالی درست از آب در آمده است .بهعنوان مثال،
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تازهترین گفتوگوی خود
با ایسنا میگوید« :طرح تحول سالمت با تالشهای وزیر بهداشت
اجرایی شد .با اجرای این طرح بسیاری از مشکالت مردم بهویژه
قشر ضعیف و آسیبپذیر در حوزه سالمت به صفر رسید اما دولت
همه بودجه اختصاص یافته به طرح را پرداخت نکرد و حاال این
طرح با چالش مواجه شده است».
به عقیده عبدالرضا عزیزی« ،دولت به وزارت بهداشت ماموریت
میدهد که طرح تحول سالمت را اجرا و منابع آن را تامین کند اما
وقتی منابع به طور کامل تخصیص داده نمیشود ،این وزارتخانه
تا حدی میتواند خدمات بدهد .در این میان ،وزارت بهداشت به
دلیل کمبود بودجه توان پرداخت مطالبات پزشکان ،پرستاران و
کارکنان را نخواهد داشت و این موجب نارضایتی آنها میشود.
هرچند که با اجرای این طرح رضایت بسیاری از بیماران حاصل
شد زیرا زیرمیزیها از بین رفت و هزینههای درمانی کاهش
پیدا کرد ».موضوعی که منصور مرادی ،عضو کمیسیون تلفیق
مجلس هم معتقد به آن است و به خانه ملت میگوید« :پیش از
اجرای طرح تحول سالمت وضعیت بهگونهای بود که بسیاری از
مردم قادر به پرداخت هزینههای درمانی بیماران بستری خود در
بیمارستانها نبودند .با اجرای این طرح و کاهش هزینهها ،میزان
مراجعه مردم به نمایندگان مجلس نسبت به گذشته کاهش پیدا
کرد».

وزارت بهداشت روی ریل حرکت نکرد
اما حیدرعلی عابدی ،عضو کمیسیون بهداشت و درمان نظر
دیگری دارد .او به «ابتکار» میگوید« :طرح تحول سالمت یکی
از اهداف نظام جمهوری اسالمی است و تصمیم درستی هم بود
اما با ابعاد مختلفی که این طرح دارد برای اجرای آن باید روش
علمی و ضوابط خاص آن در نظر گرفته شود .در برنامه پنجم و
ششم توسعه ریلی برای حوزه سالمت تعریف شد که اگر وزارت
بهداشت در این ریل حرکت میکرد حاال با این همه مشکل روبرو
نمیشد».
به گفته عابدی« ،در تعریف این ریل آمده است :نظام سالمت باید
سه اصل را مورد توجه قرار دهد؛ اول اینکه پرونده بیمار به صورت
الکترونیک باید پیادهسازی میشد ،این اقدام یعنی میلیاردها تومان
صرفهجویی اقتصادی .تحقق این اصل هم با ورود سرمایهگذران
امکانپذیر است .اصل دوم به ساماندهی پزشک سطح یک توجه
دارد که پزشک عمومی و پزشک محله هم گفته میشود .در
این بخش ،درمان بیمار با تشخیص نوع بیماری انجام میشود
و بیمار در همان ابتدا به پزشک متخصص مراجعه نمیکند ،در
اینجا هم صرفهجویی پولی زیادی اتفاق میافتد .سومین اصل
هم در مورد سیستم ارجاع پزشک است که باید راهنمای بالینی
برای این حوزه تعریف شود .در این سیستم همه موارد مربوط به
افراد و بیماری آنها به صورت سیستمی ثبت میشود .با این اقدام
هزینهها مدیریت میشوند .در این صورت است که بودجه دولت
کفاف چنین طرحی را میدهد .از سوی دیگر ،افزایش چند برابری
تعرفهها با هدف حذف زیرمیزی پزشکان اجرا شد اما سوال این بود
که مگر چند درصد پزشکان زیرمیزی میگیرند؟ همه اینها موجب
افزایش هزینههای حوزه سالمت شد».
به اعتقاد این نماینده مجلس« ،به هرحال باید این طرح را نجات

بدهیم و برای این منظور باید از روشهای علمی استفاده کنیم.
همه افراد باید ملزم به پرداخت حق بیمه شوند و آنهایی هم که
توان مالی ندارند باید از سوی نهادهای مرتبط حمایت شوند .با
رویه فعلی و ارائه دفترچههای بیمه رایگان به همه که شاید نیاز
همیشگی تمامی افراد نباشد بیمهها ورشکسته میشوند درحالی
که با تشکیل پرونده الکترونیک همه این موارد قابل انجام است».
طرح به بودجههای یارانهای وابسته نباشد
این توضیحات عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
درحالی است که دیروز وزیر بهداشت اعالم کرد که «اعتبارات
وزارت بهداشت امسال از محل یارانهها محقق نشد و درصورت
کاهش سهم سالمت از محل هدفمندی ،برخی خدمات در طرح
تحول حذف میشود».
البته بعد از این اظهارات قاضیزادههاشمی ،محمدنعیم
امینیفرد ،عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد که
«با تشکیل کمیته سالمت در کمیسیون تلفیق توفیقی نسبی در
جهت افزایش اعتبارات این حوزه رقم خورده است .تعیین بودجه
یک نوع ُمر قانون است؛ بهطور مثال یک درصد ارزش افزوده قانون
دائمی بوده و دولت موظف است در جهت تخصیص آن اقدام کند،
هرچند برای تامین یک درصد ارزش افزوده مشکلی وجود نداشته
و تقریبا پرداخت شده است اما امسال یک اشتباه محاسباتی و
اختالفسلیقه وجود داشت که مانع از تحقق 10درصد هدفمندی
یارانهها شد که اعضای کمیسیون تلفیق نیز بر آن اتفاقنظر دارند،
به همین دلیل باید در احکام بودجه به آن توجه شود و با استفاده
از ابزار نظارتی خود دولت را به اجرای قانون دائمی در این ارتباط
ملزم کرد».
عابدی نیز معتقد است که «باید مدیریت هزینهها انجام شود و
تامین منابع طرح تحول سالمت به گونهای نباشد که به دولت و
بودجههای یارانهای وابسته باشد».
راهکار عزیزی هم برای نجات طرح تحول سالمت این است که
«باید منابع مالی پایدار برای اجرای این طرح تامین شود .این طرح
یکی از دستاوردهای خوب دولت محسوب میشود زیرا این طرح
به سالمت مردم توجه ویژهای داشته اما باید منابع پایدار برای
اجرای طرح تحول سالمت در نظر گرفته شود ،از طرف دیگر باید
نقاط ضعف نیز از بین برود و نقاط قوت تقویت شود تا رضایت
مردم ،پزشکان ،پرستاران و کادر درمان را در پی داشته باشد».
همه این اظهارنظرها درحالی است که در ماههای گذشته هر از
گاهی صحبت از ورشکستگی طرح تحول سالمت میشود؛ طرحی
که به اذعان بسیاری از مسئوالن و کارشناسان میتواند مشکالت
حوزه درمان را به صورت ریشهای حل کند .اما از سوی کدام
بخشها قصور و بیمهری صورت گرفته که پس از سه سال ،نگاهها
به این طرح ناامیدکننده است؟ عزیزی نماینده مجلس در پاسخ
به این پرسش میگوید« :اگر طرح تحول سالمت شکست بخورد
دولت و مجلس هر دو مقصر هستند ،چرا نباید از طرحی به این
خوبی حمایت کنیم تا شکست بخورد؟ اگر پزشکان و پرستاران و
کسانی که در حوزه سالمت خدمت میکنند مطالباتی دارند باید
مطالبات آنها تامین و پرداخت شود ».از سوی دیگر ،مسئوالن از
یاد نبرند که بارها گفتهاند طرح تحول سالمت بزرگترین پروژه
اجتماعی و موفقیت دولت در حوزه درمان است بنابراین باید برای
تداوم اجرای آن عزم جدی داشته باشند.

صدور مجوز 5هزار پیشدبستانی از مجاری غیرمجاز
شوپرورش درباره
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموز 
صدور مجوز مراکز پیشدبستانی گفت :قبال صدور مجوز مراکز پیشدبستانی
ازسوی نهادهای مختلف صورت میگرفت.
به گزارش ایسنا ،مجتبی زینیوند افزود :اکنون دو مشکل داریم که نخست مربوط به
نهادهای بیرونی چون سازمان تبلیغات اسالمی ،کانون مساجد و شهرداریها و بهزیستی
است که مجوز صادر کردهاند درحالی که مطابق قانون ما تنها مرجع صدور مجوز
هستیم.
وی افزود :سامانهای آماده شده و فرصتی به مراکز پیشدبستانی داد ه میشود که
بیایند و برای دریافت مجوز اقدام کنند که اگر این کار را انجام ندهند آنها را معرفی
میکنیم تا طبق مقررات با آنها برخور د شود.
شوپرورش با بیان اینکه بیش از پنج هزار
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموز 
شوپرورش دارند ،اظهار کرد :قبال
مرکز پیشدبستانی مجوز از سایر نهادها به جز آموز 
هم کار صدور مجوز را شروع کردهبودیم اما مقاومتهایی وجود داشت که با تصویب
قانون دائمی شدن تاسیس مدارس دوباره مهلت به مراکز خواهیمداد.
زینی وند افزود :ازسوی دیگر مراکز پیشدبستانی مستقر در مدارس دولتی
نیز جایگاه قانونی ندارند و همه باید از شورای نظارت استانها مجوز بگیرند.
شوپرورش از تدوین چند شیوهنامه
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموز 
شوپرورش خبرداد و گفت :دستگاههای
برای اجراییشدن مواد قانونی شوراهای آموز 
اجرایی مرتبط بهویژه شهرداریها برای عمل به این قانون وعدههای خوبی دادهاند و
توافقاتی صورت گرفتهاست.
شوپرورش نمیتواند به تنهایی همه نیازهای خود
وی گفت :در هیچکجای دنیا آموز 

را تامین کند و این وزارتخانه نیازمند مشارکت و مساعدت مردم است .در چندماه
اخیر رویکرد عمده ما براستیفای حقوق قانونیمان از دستگاهها بودهاست که مواد
13،10و 16قانون شوراها از این جمله است .وزارت اقتصاد موظف شده در زمینه حصول
شوپرورش از محل سایر دستگاهها با ما همکاری کند که هنوز آییننامه
درآمدهای آموز 
مربوط به آن تدوین نشدهاست.
شوپرورش
او ادامه داد :بهعنوان نمونه در بند سه ماده 13قانون شوراهای آموز 
آمدهاست تا پنج درصد عوارض صدور پروانهساختمانی باید ازسوی شهرداری دراختیار
شوپرورش قرارگیرد که بههیچوجه از جیب شهرداریها نمی رود ،آنها صد درصد
آموز 
شوپرورش دریافت کنند تا
عوارض خود را میگیرند و باید پنج درصد هم برای آموز 
شوپرورش از محل عوارض شهرداریها
صرف توسعه مدارس شود .کل دریافتی آموز 
در سال 77 ،95میلیاردتومان بودهاست درحالی که این درآمد در سال  94حدود
137میلیاردتومانبود.
وی در پاسخ به اینکه در دوره قبل اعالم شد درآمد آموزش و پرورش از محل قانون
شوراها در سال 1500 ،95یلیارد تومان بوده ،هزینهکرد آن چگونه است ،گفت :مصادیق
جذب درآمد متفاوت است و عمده آن یعنی از محل کمک های اولیاء و شهریه مدارس
هیات امنایی تامین شده که در همان مدارس هزینه شدهاست329 .میلیارد تومان
مربوط به کمک اولیاء به مدارس است.
وی با اشاره به این که امسال تعیین شهریه را به مناطق واگذار کردیم ،ادامه داد :از
سال آینده شهریه مدارس غیردولتی نیز به صورت استانی تعیین میشود زیرا تمکن
مالی و شرایط استانها متفاوت است ،ضمن این که جلساتی برای شناسایی مدارس
خاطی داریم و معتقدیم چند مدرسه که شهریه باالی غیرقانونی میگیرند به کلیت

شوپرورش خدشه وارد میکنند.
چهره آموز 
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزشوپرورش با بیان اینکه آمار
شوپرورش نیست ،گفت:
دقیقی از میزان درآمدهای مدارس هیأتامنایی در اختیار آموز 
رویکرد ما ساماندهی و مدیریت هزینه کرد صحیح این مدارس است.

پردیسهای پولی دانشگاهها بهتدریج تعدیل میشوند

اوتیسم از عوارض تولد به روش سزارین است

تبلیغات در حوزه سالمت ساماندهی میشود

وزیر علوم گفت :باتوجه به ظرفیت باالی دانشگاهها در دورههای بدونشهریه
و روزانه ،دورههای پردیسهای خودگردان (پردیسهای پولی) بهتدریج تعدیل
میشوند.
به گزارش مهر ،منصور غالمی با اشاره به وضعیت پردیسهای خودگردان دانشگاهها
گفت :دورههای پردیسهای خودگردان دورههایی هستند که با شهریه اداره می شوند.
این دورهها از قبل برقرار شدهاند و تا زمانی که مشتری داشته و برای دانشگاه صرفه مالی
داشتهباشند ،دانشگاهها آن دورهها را حفظ میکنند.
وی درباره گزینش دانشجویان مشغول به تحصیل در پردیسهای خودگردان ادامه داد:
این دانشجویان نیز مانند سایر دانشجویان از مرحله آزمون و پذیرش میگذرند.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری افزود :با توجه به ظرفیت باالی دانشگاهها در دورههای
بدون شهریه و روزانه این دورهها به تدریج تعدیل میشود.
پیش از این مجتبی شریعتینیاسر ،معاون آموزشی وزیرعلوم از بازنگری فعالیت
پردیسهای دانشگاهی خبر داده بود .وی یادآور شدهبود وزارت علوم درحال تدوین
راهکار قانونی است تا این پردیسها بتوانند براساس ماموریت اصلی که از ابتدا برای آنها
تعریف شده به فعالیت خود ادامه دهند .معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کردهبود:
دستگاه آموزشعالی باید نظارت جدیتر بر مراکز اقماری تحت عنوان پردیسها که توسط
دانشگاههای خوب کشور تاسیس میشوند داشتهباشد تا در مدار خود ادامه فعالیت دهند.

رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت :نوزادان سزارینی۵۰درصد بیشتر از
سایر نوزادان در معرض آسم هستند ،همچنین ۲۵درصد بیشتر از نوزادان
معمولی به دیابت مبتال میشوند .چاقی ،بیشفعالی و اوتیسم نیز از مشکالت
طریق سزارین انتخابی است.
تولد به
ِ
به گزارش ایلنا ،ناهید خداکرمی گفت :در طی سه سال گذشته که از طرح زایمان
طبیعی میگذرد کیفیت و شرایط تولد نوزاد افزایش پیدا کرده ،البته در این طرح هیچ
مادری مجبور به زایمان طبیعی نمیشود و برخالف آن چه گفته میشود ،مرگ و میر
گومیر را نیز شاهد بودهایم.
مادر و نوزاد نیز افزایش نداشته و در گروه نوزادان کاهش مر 
۴۵۰هزار زایمان طبیعی توسط ماماها بدون هیچ عارضهای انجام شدهاست .سزارین یک
عمل نجات بخش هم برای مادر و هم برای کودک است ،در صورتیکه عدم انجام آن
زندگی یکی یا هر دو را تهدید کند.
نائبرییس کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر تهران با تاکید براینکه پروسه
زایمان طبیعی بخشی از زندگی مادر و نوازد است ،تصریح کرد :بدون دلیل علمی نباید
بخشی از زندگی یک فرد را از او گرفت .وقتی نوزاد به روش سزارین متولد میشود،چند روز
از زندگی داخل رحمی او کم شدهاست و براساس تحقیقات هرروز زندگی داخلی رحمی
برابر با 2سال زندگی بیرون است .معتقدم اگر بدون دلیل نوزادی را به طریقه سزارین متولد
کنیم ،باید دیه بپردازیم.

سخنگوی سازمان غذا و دارو از اقدام مشترک وزارت بهداشت ،سازمان غذا
و دارو و سازمان نظام پزشکی در ساماندهی تبلیغات حوزه سالمت خبر داد.
به گزارش فارس ،کیانوش جهانپور با برشمردن عدم توازن و نابرابری اطالعات و
شرایط و مختصات بازار سالمت و کاالهای سالمتمحور گفت :با توجه به این ویژگیها،
موضوع نظارت بر تبلیغات تجاری در حوزه سالمت و کاالهای سالمتمحور اهمیت
و ضرورت مضاعفی دارد و البته این مهم از دهههای گذشته از دید قانونگذار دور
نماندهاست .وی افزود :در حال حاضر این مسئولیت در قوانین جاری ،در جایی از
قانون متوجه وزارت بهداشت و در جایی متوجه سازمان نظامپزشکی کشور هست و به
رغم هماهنگیهای موجود ،با توجه به شرایط جدید و حتی تغییر پارادایمهای حوزه
اطالعرسانی و ابزار و بستهای تبلیغاتی و نیز لزوم چابکسازی امور ،کاهش بوروکراسی
و فرآیندهای عریض و طویل اداری و حفظ منافع عمومی همزمان با تسهیل در امور
تجاری و اقتصادی فراروی بخش خصوصی ،ارتقا و ساماندهی وضعیت موجود ضرورت
دارد .جهانپور افزود :با توجه به تاکید رییس سازمان غذا و دارو و جدیت سازمان نظام
پزشکی کشور ،انتظار میرود بزودی با تفکیک دقیقتر شرح وظایف و مسوولیتها و
تفکیک تبلیغات خدمات بهداشتی -درمانی از تبلیغ کاالهای سالمتمحور با لحاظ کار
ویژه هر دو سازمان ،موضوع نظارت بر تبلیغات حوزه سالمت ،چابکتر ،موثرتر و نافذتر
از گذشته جریان پیدا کند.
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اخبار
با نیروی حق التدریسی طبق قانون کار رفتار میشود
مدیرکل آموزشوپرورش شهر تهران گفت :با نیروهای حقالتدریس طبق
قانون کار رفتار میشود و حتی اگر تعدادی از آنها در آزمون پذیرفته نشده و
استخدام نشوند ،باز هم سرکار خود باقی میمانند.
به گزارش مهر ،عباسعلی باقری با اشاره به طرح مصوب کمیسیون آموزش مجلس
مبنی بر برگزاری آزمون برای جذب نیروهای حق التدریسی گفت :نیروهای حق
التدریس اکنون هم جزو کارمندانی هستند که همانند قانون کار با آنها رفتار میشود و
حتی اگر تعدادی از آنها در آزمون پذیرفته نشده و استخدام نشوند ،باز هم سرکار خود
باقی می مانند .البته امیدواریم ردیف استخدامی باالیی مصوب شود که همه جذب
شوند .وی ادامه داد :در 35سال گذشته همواره نیروی حقالتدریس در کنار نیروی
موظف فعالیت کرده و بحث معلمان حقالتدریس جدید نیست .موضوع استخدام
حق التدریسها در کمیسیون آموزش مجلس در حال بحث است .به گفته باقری،
در حال حاضر ۳۰هزار نیروی حقالتدریسی سر کالس هستند و صاحب کد هستند،
پیشبینی میشود حدود چهار تا پنج هزار حقالتدریسی جدید نیز کد دریافت کرده
و برای سال آینده وارد کالسهای درس شوند .باقری درباره لزوم اخذ آزمون از نیروی
حقالتدریسی برای استخدام رسمی ،اظهار کرد :حتما باید صالحیتی کسب شود.
قبال در اصالحیه مصوبه تعیین تکلیف مجلس آمده بود که این افراد باید بکار گرفته
شوند و شرطی تعیین نشده بود و محل اشکال بود که به عنوان مثال ،اگر یک نیروی
حقالتدریس را در سن ۵۰سالگی بهکارگیری کنیم وی باید ۳۰سال کار کند تا
براساس ضوابط و شرایط بازنشسته شود.
مدیرکل آموزشوپرورش شهر تهران با تاکید بر اینکه باید کمیت و کیفیت را
توامان ببینیم ،عنوان کرد :نیروهای حقالتدریس اکنون هم جزو کارکنانی هستند
که همانند قانون کار با آنها رفتار میشود و حتی اگر تعدادی از آنها استخدام نشوند،
باز هم سرکار خود باقی میمانند .البته امیدواریم ردیف استخدامی باالیی مصوب
شود که همه جذب شوند .وی افزود :همواره بیش از نیمی از کارکنان رسمی
آموزشوپرورش از حقالتدریسیها بودهاند .حقالتدریسیها نگران نباشند زیرا ردیف
پرسنلی دارند و طبق طرحی که به صحن علنی مجلس میرود ،بحث استخدامشان
را هم پیگیری میکنیم.

 13پاساژ بازار ایمنسازی میشوند
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از انجام
اقداماتی برای ایمنسازی 13پاساژ در بازار تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمود قدیری درمورد انجام اقداماتی برای ایمنسازی پاساژهای
بازار ،اظهار کرد :ما با شهردار ناحیه بازار منطقه 12تاکنون دو جلسه در راستای
انجام اقداماتی برای ایمنسازی برخی پاساژها برگزار کردهایم و امروز سومین
جلسه برگزار میشود و قرار است با مسئوالن 13پاساژی که به صورت داوطلبانه
برای ایمنسازی اقدام کردهاند هماهنگیهای الزم صورت گیرد و آنها بر اساس
دستورالعمل مناسب و قابل اجرایی که به آنها میدهیم ایمنسازیها را انجام دهند.
امیدوارم این جلسههای فنی و اجرایی نتیجه خوبی داشته باشد و ایمنسازی این
پاساژها آغاز شود .معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران
با تاکید بر اینکه ساختمانهای قدیمی هم قابلیت ایمنسازی دارند ،افزود :این
ساختمانها اگر فرسوده نباشند و قابلیت استفاده داشتهباشند ،میشود ایمنی آنها
را باالتر برد .البته نکته مهمی که وجود دارد این است که دستورالعملها بعد از اجرا
باید نگهداری شوند و این کارها ادامهدار باشد .چرا که اگر نظم نباشد و بعد از انجام
کارها دستورالعمل رها شود دوباره ممکن است که ساختمان از ایمنی الزم خارج
شود .وی در همین رابطه به وضعیت پاساژ عالءالدین اشاره کرد و گفت :این پاساژ
اقداماتی را انجام داد؛ اما من در حال حاضر به شما میگویم که این ساختمان از
عملکرد خود خارج شده و حدود 80درصد ناایمن است؛ ولی اگر نگهداری مناسب
بعد از ایمنسازی انجام شود در صورت وقوع حادثه ،خسارت کم و قابل کنترل
خواهد بود.

نوسازی  ۱۷هزار تاکسی در سال۹۷
لونقل و ترافیک شهرداری تهران از نوسازی ۱۷هزار
قائم مقام معاونت حم 
تاکسی در سال ۹۷خبر داد و گفت :تا پایان سال نیز تعدادی اتوبوس جدید
به ناوگان عمومی اضافه میشود.
به گزارش تسنیم ،شهریار افندیزاده درخصوص نوسازی ناوگان عمومی شهر تهران،
اظهار کرد :در این زمینه مدیریت شهری به طور جدی وارد شدهاست بهطوری که
نوسازی تاکسیها و اتوبوسها را در دستورکار خود قرار دادهاست.
وی درخصوص عمر مفید استفاده از تاکسیها و اتوبوسها ،بیانکرد :سن تاکسی
حدود 10سال است ،امسال قرار بود که حدود 15هزار تاکسی نوسازی شود که از
ابتدای سال تا به امروز حدود سه هزار 559تاکسی نوسازی شدهاند و علت انجام نشدن
این موضوع بر می گردد به وام 20میلیون تومانی این تسهیالت که باید از طریق منابع
دولتی (وزارت کشور و بانکها) تنظیم شود اما محقق نشد.
لونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد :برای سال97
قائم مقام معاونت حم 
برنامهریزی وسیعی برای اتوبوسها و تاکسیها شدهاست ،به طوری که در بخش
تاکسیها 17هزار تاکسی نوسازی خواهن د شد ضمن اینکه باید تسهیالت الزم در
اختیار آنها قرار گیرد.
به گفته افندیزاده ،برای نوسازی تاکسیها بین 20تا 30میلیون وام در نظر گرفته
شدهاست ضمن اینکه در حوزه نوسازی تاکسیها نیاز به همکاری وزارتکشور است.
وی بیان کرد :در بحث نوسازی اتوبوسها نیز برنامه ویژهای پیشبینی شدهاست
و تسهیالتی برای این بخش در نظر گرفتهشدهاست وتا پایان سال نیز 6هزار اتوبوس
نوسازیخواهندشد.

جمع آوری ۹۰درصد اطالعات ژنتیکی ایرانیها
رئیس پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم گفت :بیش از ۹۰درصد
اطالعات ژنتیکی ایرانیها در طول ۲۰سال گذشته جمعآوری
شدهاست.
به گزارش مهر ،فریدون عزیزی اظهارکرد :مجموعه اطالعات ژنتیکی هر فرد را
ژنوم می گوییم و بر این اساس از ۲۰سال قبل تاکنون نسبت به جمع آوری اطالعات
ژنتیکی اقوام مختلف ایرانیها ،مطالعاتی را آغاز کردهایم .عزیزی با بیان این مطلب
که تنها در حدود ۲۰درصد اطالعات ژنتیکی که در دنیا وجود دارد یکسان بوده و
قابل استفاده است ،تأکید کرد :بیش از ۸۰درصد اطالعات ژنتیکی هر جامعه ای با
یکدیگر متفاوت است از این رو امکان استفاده از اطالعات ژنتیکی که در دنیا وجود
دارد برای ما قابل استفاده نبود .وی افزود :از این رو تالش کردیم از ۲۰سال گذشته
با جمعآوری اطالعات ژنتیکی ۱۵هزار نفر از افراد سه تا ۸۰ساله بتوانیم نقشه ژنوم
مرجع ایرانیان را به دست بیاوریم .عزیزی با اعالم اینکه در حال حاضر بیش از
۹۰درصد اطالعات ژنتیکی ایرانیها را به دست آوردهایم ،تصریح کرد :امیدواریم
با تأمین مسائل اعتباری این پروژه بتوانیم در سه سال گذشته این اطالعات را در
بالین به کار بگیریم .به گفته وی اطالعات ژنوم برای تشخیص و درمان بیماریهای
شایع قابل استفادهاست.

