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گذرنامههایی که یک ماه اعتبار دارند ،قابل تردد
به عراق هستند

 ۸۳فوتی جدید کرونا در کشور

رشد چشمگیر سن «امید به زندگی» در ایرانیان

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در
بحث کمیت زندگی شاهد رشد چشمگیر سن امید به زندگی در افراد جامعه
هستیم ،گفت :اکنون باید تالش خود را به ارتقای کیفیت زندگی معطوف کنیم.
دکتــر کمــال حیــدری بــا بیــان ایــن مطلــب در اولیــن همایش کشــوری
«ارتباطــات خطــر و مشــارکت اجتماعــی» اظهــار داشــت :بــرای توســعه
مشــارکتهای اجتماعی باید تمام ظرفیتها همچون بســیج ،هاللاحمر،
شــهرداریها ،ســازمانهای مردمنهــاد و محــات را پــای کار بیاوریم که این
امر در طرح شــهید ســلیمانی به خوبی انجام شــد .وی با بیان اینکه سالمت
محالت و محلهمحوری در توســعه مشــارکت اجتماعی نقش بســیار زیادی
دارد ،افزود :بعد از جنگ مشــارکت اجتماعی به اندازه مشــارکت اجتماعی
پاندمــی کرونــا بــاال نبــود .در ایــن پاندمــی همه برای ســامت یکدیگــر وارد
میــدان شــدند و انرژی گذاشــتند و نشــان دادند بــا افزایش مشــارکت چقدر
خوب میتوان کارها را پیش برد .معاون بهداشــت وزارت بهداشــت ،درمان
و آموزش پزشــکی بیان کرد :مشکالت سالمت روزبهروز پیچیدهتر میشود و
نیاز به مشارکت اجتماعی در این عرصه نیز هر روز بیشتر احساس میشود.
مسائل جدیدی مثل گرد و غبار ،آلودگی زمین و هوا و شیوه زندگی با توسعه
مشــارکت اجتماعــی در ســامت ،قابل رســیدگی اســت .اگر آرزوی کشــورها
توسعه است ،سالمت در محوریت این توسعه قرار دارد.
حیــدری ادامــه داد :اگــر افــراد جامعــه توانمند شــوند ،ســامت مطالبه
همگانــی خواهــد شــد .بنابرایــن توانمندســازی محیطهــای اجتماعی مثل
مــدارس ،ادارات و محــل کار افــراد بــه این پیشــرفت کمک زیــادی میکند.
در محــات چون همــه به هم نزدیکتر هســتند میتوانند مشــارکت بهتر و
قویتــری را رقم بزنند .بنابــر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت ،درمان
و آموزش پزشــکی وی با بیان اینکه با وجود مشــارکت خوبی که در برنامهها
بــا وزارت آمــوزش و پــرورش داریــم متأســفانه از دوره  12ســاله تحصیــل و
مدرسه برای نهادینه کردن فرهنگ سالمت در دانشآموزان به خوبی بهره
نمیگیریــم ،افــزود :آموزش و توانمندســازی دانشآموزان در کنار مســائلی
مانند توجه به تغذیه صحیح آنان در بوفه مدارس ،ارتقای سالمت جامعه
را در پی دارد .وی در پایان گفت :خوشــبختانه در بحث کمیت زندگی شــاهد
رشد چشمگیر سن امید به زندگی در افراد جامعه هستیم و اکنون باید تالش
خود را به ارتقای کیفیت زندگی معطوف نماییم.

فریبا خان احمدی
خبرنگار

جامعترین سامانه یکپارچه ملی نسخه
الکترونیــک از مهــر مــاه وارد فــاز اجــرا
میشــود .بدین ترتیب پزشکان در نقاط
مختلف کشــور میتواننــد پس از تکمیل
پرونــده الکترونیــک ســامت ایرانیــان
بــه اطالعــات دارویــی و بیماریهــای
مربــوط بــه هــر ایرانــی از طریق ســامانه
ملی ســامت دسترســی داشــته باشند.
ایــن خبــر را مدیر عامــل ســازمان بیمه
ســامت روز گذشــته در پاســخ به سؤال
خبرنــگار روزنامه ایران اعــام کرد .دکتر
محمد مهدی ناصحی در پاسخ به سؤال
خبرنــگار ما مبنــی بر اینکه چــرا با وجود
اجرای برنامه نسخهنویســی الکترونیک
کماکان پزشکان نمیتوانند به اطالعات
جامــع بیمــاران و پرونــده سالمتشــان
دسترســی داشته باشــند و نسخهنویسی
الکترونیــک صرفاً در حد بســتر ارتباطی
بین پزشکان و داروخانهها اجرا میشود،
گفت :وزارت بهداشت برنامههایی برای
تکمیــل پرونــده الکترونیــک ســامت و
یکپارچهسازی سامانههای نسخهنویسی
الکترونیــک دارد و نظــام ارجــاع و طرح
پزشــک خانواده نیز در قالب این برنامه
امســال اجرایــی میشــود با این حــال با
توجــه بــه اینکــه ســامانه بیمه ســامت
جامعتریــن ســامانه موجــود در وزارت
بهداشت اســت قرار اســت با استفاده از
ظرفیت ســامانه بیمه ســامت ســامانه
یکپارچه نسخه الکترونیک طراحی شود.
او در ادامه اظهار داشت :مراحل اولیه
سامانه یکپارچه ملی نسخه الکترونیک از
مهر ماه اجرایی میشود تا بستر یکپارچه
و قابلیت اجرای مناســب برای پزشــکان
و مردم داشــته باشــد .با اجرای این طرح

ســامانه یکپارچه ملی ســامت خواهیم
داشت که اساس آن بر پایه بیمه سالمت
ی فرعی
اســت بدیــن ترتیــب ســامانده 
بیمهها بر چیده میشود.
مدیر عامل سازمان بیمه سالمت در
ادامه با اشــاره به جامعیت ســامانههای
ســازمان بیمه ســامت در زمینه نســخه
الکترونیــک نیــز عنــوان کــرد :طــرح
ســاماندهی دارو بــا قابلیــت همین نرم
افزارها فایده بخش اســت اگر سامانهها
نبود این کار مهم نیز قابل اجرا نبود.
دکتــر ناصحــی همچنیــن در پاســخ
به ســؤال دیگر خبرنــگار «ایــران» مبنی
بــر اینکه با توجــه به اینکــه بودجه طرح
دارویــار نشــان دار اســت امــا در همیــن
ابتــدای راه تحمیــل برخــی هزینههــا از
جمله پوشــش بیمــهای داروهای OTC
و  SMEدر حــال شــکلگیری اســت ،آیــا
اضافه شــدن این هزینهها طــرح دارویار
را بــا چالــش مواجه نخواهد کــرد ،اظهار
داشــت :موضوعاتی مطرح میشــود که
هزینهای به طرح دارویاری تحمیل شده
اســت که قطعــاً اینطور نیســت .تأمین
داروی  SMAاز محــل ارز دولتــی توســط
رئیسجمهور اختصاص داده شده است
و ارز آن از محلی تهیه شــده که در قالب
بخش ریالــی این طرح نیســت .به هیچ
وجــه اجــازه قانونی بــرای هزینــه منابع
طــرح دارویاری در ســایر بخشها وجود
ندارد .حتی سازمان تأمین اجتماعی نیز
نقدینگــیاش را زیاد کــرده و تازمانی که
محل هزینــه کرد اعتبار طــرح دارویار به
ســازمان برنامه و بودجه را اعالم نکنیم
فاز بعدی اعتبارات تأمین نخواهد شــد،
از طرفی بهدلیل ورود ســازمان بازرســی
کشــور هرگونه انحــراف از ایــن برنامه به
صفر میرســد و ســامانهها کامالً شــفاف
و روشــن هزینه کــرد اعتبارات نشــاندار

طرح دارویار را ثبت میکنند.
دکتر ناصحی همچنین با بیان اینکه
منابع مربــوط به اجرای طــرح دارویاری
نشــاندار بوده و در محــل دیگری هزینه
نمیشــود ،افــزود :ارز داروهــای OTC
پیــش از اجرای دارویار نیــز نیمایی بوده
اســت و برای پوشش بیمهای این داروها
فعالً از منابع بیمهای استفاده میشود و
بــزودی اعتبار جداگانهای برای پوشــش
بیمهای این داروها اختصاص مییابد.
مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت
همچنیــن در پاســخ بــه ســؤال خبرنگار
مــا مبنی بــر اینکه آیا فهرســت داروهای
بیمــاران زمینــهای را بــه منظــور تمدید
ک به داروخانهها ارســال
نســخ الکترونی 
کردهانــد ،عنــوان کــرد :در ایــن طــرح
ســامانههای نسخهنویســی الکترونیــک
بــه شــکلی طراحی شــدهاند که پزشــک
میتواند تعیین کند نســخه بیمار  2تا 3
بار تمدید شــود .در مورد داروی بیماران

وزیر علوم مطرح کرد

رشد  40درصدی اشتغال در پارک های علم و فناوری

تحصیل رایگان پنج دهک اول در مدارس سمپاد

کنکور برای  15درصد از رشته ها حذف نخواهد شد

آغاز به کار رسمی سامانه رتبهبندی معلمان از  ۲۶مرداد

اکرم رضایی ثانی
خبرنگار

محمدعلــی زلفــی گل وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فناوری در نشســت خبری
صبــح روز یکشــنبه ( ۲۳مــرداد) در
تشــریح اقدامات یکساله وزارت علوم
در دولــت ســیزدهم خاطــر نشــان کرد:
یکی از ایدههای من از ابتدا ایجاد بســتر
مناســب برای ارتباط صنعت و جامعه
بوده اســت از این رو اولیــن برنامه خود
را بــا ایجاد ســامانه نان (نظــام ایدهها و
نیازهــای جامعــه) شــروع کردیــم .این
ســامانه تاکنون بیش از  ۵هزار نیاز را به
ثبت رســانده اســت .همچنین تأسیس
صندوق علوم ،تحقیقات و فناوری هم
مــورد بعدی بود که بــا پیگیریهایی که
انجــام دادیــم ،رئیس محتــرم جمهور
تأسیس این صندوق را ابالغ کرد.
وی در ادامــه خاطر نشــان کرد :یکی
دیگر از اقداماتی که ما در یک سال اخیر
انجــام دادیم توجه به پارکهای علم و
فناوری و مراکز رشد بود چرا که خروجی
علــم و دانــش بایــد خلــق ثروت باشــد
کــه من راه اندازی مراکز نــوآوری را جزء
برنامههای خودم قرار دادم و توانستیم
مجوز ایجاد معاونــت فناوری و نوآوری
را بگیریم.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
دربــاره بــه کار گیــری نظــام انگیزشــی
اســاتید گفــت :بحث دیگری کــه در این
یک ســال انجام شــد بــه کارگیری نظام
انگیزشی جدید است .توسط این نظام
انگیزشــی اعضــای هیــأت علمــی بــر
اساس میزان اثربخشــی خود ردهبندی
خواهند شــد .به عنوان مثــال ما  ۶۰پایه
تشــویقی برای اســاتید مشخص کردیم
که در بخشهای مختلف هیأت علمی،
فرهنگی ،آموزشــی ،تحقیقات کاربردی
و… دســتهبندی شــدهاند تــا اعضــای
هیــأت علمــی ســرآمد از امتیــازات
بخشهایــی کــه در آن فعــال هســتند
استفاده کنند.
زلفی گل تأکید کرد :از دیگر اقدامات
مــا این بــود که در یک ســال گذشــته در
حکــم معــاون پژوهشــی وزارت علــوم
چنــد برنامــه را قرار دادم کــه یکی از آن
برنامههــا ایــن بود کــه موظف هســتند
چند مجله بین المللی را در پایگاههای
علمی بین المللی نمایه کنند و از خارج

کشــور هــم در مجالت مــا مقالههایی را
نمایــه کنند ،در ســال گذشــته  ۱۸مجله
کشــور در اســکوپوس نمایــه شــدند در
حالی که طی  ۴۰ســال اخیــر  ۱۰۹مجله
در اسکوپوس بودند.
وی اضافه کرد :اجراییســازی امریه
پسادکتری و دستیار فناوری نیز از جمله
اقدامــات در یــک ســال گذشــته بــوده
اســت ،همچنین به این نتیجه رسیدیم
که پــارک علــم و فنــاوری بیــن المللی
ایــران را در یــک زمیــن  ۱۰۰۰متــری
تأسیس کنیم تا در عرصه دانش بنیانی
تولیدات بین المللی هم داشته باشیم.
این عضو کابینه دولت از اختصاص
بودجه برای اتمام پروژههای نیمه کاره
دانشــگاهها خبــر داد و گفت :در ســال
گذشــته رشــد اشــتغال در پارکهــای
علــم و فنــاوری  ۴۰درصــد بــوده۱۲ ،
پردیس و قطب علــم و فناوری جدید
تأسیس شــده اســت ۲ ،میلیون و ۷۰۰
هزار متر مربع ساختمان نیمه کاره در
مؤسســات آموزش عالی داریم و عقل
حکــم میکنــد که وقتــی ایــن حجم از
پروژههــای نیمهتمــام را داریــم پروژه
جدیدی را ایجــاد نکنیم چرا که برخی
از ایــن پروژههــا بیش از  ۲۰ســال نیمه
کاره مانده است ۵ ،هزار و  ۷۰۰میلیارد
تومان اعتبار بــرای تکمیل پروژههایی
که باالی  ۵۰درصد پیشــرفت داشــتند
اختصاص داده شده است.
زلفــی گل دربــاره اهمیــت انتخــاب
رشــته دانــش آمــوزان مــدالآور در
المپیادها متناســب با رشتههایی که در
آن مــدال کســب کردهانــد ،گفــت :یکی
از مســائلی کــه وجود دارد این اســت که
مدال آوران المپیادی ما در رشتهای که
در آن مدال کســب کردهاند ادامه رشته
نمیدهنــد .از این رو ما بر آن شــدیم با

مزمــن نیز نســخه تــا  3بار قابــل تمدید
اســت؛ یعنی اگــر بیمار وضعیــت ثابتی
داشــته باشــد پزشــک تــا  3بــار میتواند
داروی موردنیــاز او را تمدید کند تا بدون
نیاز به مراجعه مجدد به پزشک ،دارو را
از داروخانه دریافت کند.
مدیرعامــل ســازمان بیمه ســامت،
در ادامــه از بیمــه شــدن  ۲۷قلــم داروی
بیماری دیابت و قلبی عروقی نیز توسط
بیمه ســامت خبــر داد و گفــت :از ۳۶۶
قلــم دارو بــا پرداخت ما به التفــاوت ارز،
مابقــی مراحل قانونی بــرای پرداختها
در حال انجام اســت و در فاز اول  ۲۷قلم
دارو به محض ابالغ اجرایی خواهد شــد
که داروهای بسیار مهمی در بیماریهای
زمینهای از جمله دیابت هستند.
مدیرعامــل بیمه ســامت در پاســخ
به ســؤال دیگــر خبرنگار «ایــران» درباره
پوشــش بیمهای افــراد دارای مشــکالت
شــنوایی کــه اخیــراً وزیــر بهداشــت از

رایــگان شــدن کاشــت حلزون ایــن گروه
از بیمــاران خبر داده اســت عنــوان کرد:
پوشش بیمهای برای  29بیماری صعب
العالج از جمله سرطانها ،بیماریهای
گوارشــی ،بیماریهــای متابولیــک،
اوتیسم ،EB ،کاشــت حلزون و ...در نظر
گرفته شــده کــه پــس از ابــاغ ،اقدامات
الزم انجام میشود.
او در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره رونــد
ورود بیمههای تکمیلی در زمینه نســخه
الکترونیــک و درخواســت آنهــا مبنــی بر
وجــود اســناد کاغــذی از بیمــه شــدگان،
گفت :مشکل بیمههای تکمیلی از ابتدای
طرح نســخه الکترونیک بارها گفته شــد
و این الــزام قانونی به بیمههای تکمیلی
اعالم شــده و مکاتبات متعــددی در این
زمینه انجام شده است .حتی به مجلس
شــورای اســامی و دیــوان محاســبات و
سازمان برنامه و بودجه اطالع داده شده
اســت .البتــه به تازگــی چند بیمــه مانند

بیمــه ایــران و بیمــه آتیه ســازان شــروع
بــه ایــن کار کردنــد و نیاز اســت کــه بقیه
بیمههــای تکمیلــی نیز به طــور جدیتر
وارد بحث نســخه الکترونیک شــوند .در
ابتدای نسخه الکترونیک ،لینک مربوطه
ســامانه را بــه همــه بیمههــای تکمیلــی
فرســتادیم و اعالم کردیم کــه میتوانند
از سامانههای نسخه الکترونیک استفاده
کننــد تــا بــدون مراجعــه بیمــه شــده،
هزینههــا پرداخــت شــود .متولــی ایــن
موضوع ســازمان بیمه ســامت نیســت
و هرگونه پرداخــت غیرالکترونیک برای
بیمههای پایه ممنوع است.
دکتــر ناصحــی دربــاره بیمــه رایگان
ســه دهــک پاییــن جامعــه نیــز گفــت:
قانونگــذار این موضوع را با تأمین منابع
 ۶۰۰۰میلیارد تومانی دنبال کرده اســت
و تخصیصها در حال اجراست تا با این
مبالــغ بیمــه رایگان با بیمــه  ۵میلیون و
 ۴۰۰هزارنفر انجام شــود که با احتســاب
 ۸۱۲هزارنفــر ،درحــال حاضــر بیش از ۶
میلیون نفر از جمعیت ما در ســال ۱۴۰۱
بیمه شــدند کــه در بخشهای ســرپایی
 ۷۰درصــد و بســتری  ۹۰درصد هزینهها
توســط ســازمان بیمه ســامت در مراکز
دولتی پرداخت میشود.
مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت
با اشــاره بــه تفاهمنامه در مــورد اجرای
تعرفهگذاری خدمات پرستاری گفت۵ :
هزار میلیارد تومان بودجه تعرفهگذاری
خدمات پرستاری است که سازمان بیمه
آمادگی اجرای این طرح را دارد.
او در مورد پوشش بیمهای هزینههای
نابــاروری گفــت :کل بودجــه مــا بــرای
درمــان نابــاروری  ۷۵۰میلیــارد تومــان
اســت کــه از ابتــدای ســال تاکنــون ۱۷۷
میلیارد تومان در بخــش ناباروری بیمه
سالمت هزینه شده است.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد

عکس :وزارت علوم

معاون بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
مطرح کرد

 27قلم داروی بیماری دیابت و قلبی عروقی تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفت

بنیــاد ملــی نخبــگان تفاهمنامــه امضا
کنیم تا آنها را بورس کرده و اشتغالشان
را پس از فارغ التحصیلی تضمین کنیم
تــا در همــان رشــتهای کــه مدال کســب
کردند ادامه تحصیل دهند.
وی در پاســخ به ســؤالی درباره نحوه
آمــوزش حضــوری و غیرحضــوری در
دانشــگاهها ،اظهار داشــت :دانشــگاهها
مســتقل هســتند کــه در زمینــه تعــداد
دانشــجویی کــه میپذیرنــد بــر اســاس
ظرفیــت کالســی ،خوابگاهــی ،تعــداد
اعضای هیأت علمی و غیره عمل کنند،
وزارت علــوم دخالــت زیــادی در امــور
اینچنینی دانشــگاهها نــدارد .وزیر علوم
دربــاره برخورد بــا تقلبهای علمی نیز
گفت :این مسائل در شأن جامعه علمی
نیســت اما بــه هر حال ممکن اســت در
میان تعداد بسیاری افراد چند مورد هم
مســأله غیرقانونی رخ دهد ،سیاست ما
پیشگیری به جای برخورد است.
وی بــه اهمیت حفــظ ژنهای نخبه
در کشور اشاره کرد و گفت :بستر ژنتیکی
برای جامعه نخبگی بســیار مهم است
وقتــی ژنهــای نخبگــی از کشــور خارج
شــوند ذخیــره هوشــمندی جامعــه
کاهش مییابد و به مرور درصد ژنهای
نخبگی کشور پایین میآید و کشورهایی
کــه پذیرش نخبــگان را دارنــد از درصد
هوشمندی باالیی برخوردار میشوند.
وزیــر علــوم ،تحقیقات و فنــاوری در
پایان صحبتهــای خــود در واکنش به
مصوبه جدیــد کنکور تأکید کــرد :کنکور
حــذف شــدنی نیســت ،زیــرا مــا چنــد
هــزار نفر داوطلب با معــدل  ۲۰داریم،
اگــر کنکــور حــذف شــود پذیــرش ایــن
داوطلبان ممکن نخواهــد بود از این رو
کنکور برای  ۱۵درصد از رشــتهها حذف
نخواهد شد.

وزیــر آموزشوپــرورش گفت :ســامانه
رتبهبنــدی معلمــان از امــروز بازشــده
اســت و بهصــورت آزمایشــی همکاران
میتواننــد کارهای خود را انجام دهند،
امــا از  ۲۶مردادمــاه ســامانه بهصورت
رسمی شروع به کار خواهد کرد.
یوســف نوری در گفتوگویی اظهار
کــرد :قانــون رتبهبنــدی معلمــان در
راستای ارتقای نظام تعلیم و تربیت و
صالحیتهای معلمی و ایجاد رقابت
در نظــام تعلیــم و تربیــت و بهبــود
معیشت فرهنگیان است.
نــوری بــا بیــان اینکــه پــس از رفــع
ایــرادات آییننامــه اجرایــی رتبهبندی
معلمــان که توســط کمیســیون تلفیق
مجلس اعالم شــده بود ،ایــن ایرادات
اصــاح شــد و در پانزدهــم مردادمــاه
سالجاری آییننامه اجرایی رتبهبندی
معلمــان نهایــی شــد ،تصریــح کــرد:
ســامانه رتبهبندی معلمــان هماکنون
بــرای تعــدادی از معلمــان بهصورت
آزمایشــی بازشده است تا مدارک خود
را در آن بارگــذاری کننــد و فرایندهــای
آن انجــام گیرد و پس از بررســی و رفع
مشــکالت ،از بیست و ششم مردادماه،
ســامانه رتبهبنــدی فرهنگیــان بــرای
تمامــی معلمــان بازخواهــد شــد تــا
مدارک خود را در آن بارگذاری کنند.
وی ادامــه داد :بــا ســازمان
برنامهوبودجه مذاکراتی صورت گرفته
است تا بخشــی از اضافه پرداختهای
ناشی از رتبهبندی تا زمانی که رتبههای
معلمــان بهطور کامل مشــخص شــود
بهصــورت علیالحســاب بــه معلمان
پرداخت شود.
وزیــر آموزشوپرورش خاطرنشــان
کرد :برخــی از تأخیرهایی که در اجرای
قانــون رتبهبنــدی معلمــان بــه وجود
آمــد بهدلیــل ایــن بود کــه تعــدادی از
فرهنگیان شامل این قانون نمیشدند
که بــا اصالحاتــی که در قانــون صورت
گرفــت و رفتوبرگشــتهایی کــه پیــدا
کرد ،آنان نیز مشمول این قانون شدند
و در حــال حاضر بیش از  ۸۰۰هزار نفر
از معلمان ،مشــمول قانون رتبهبندی
فرهنگیان خواهند شد.
نــوری از قصــد آموزشوپــرورش
بــرای جــذب هــزار نفــر دکتــر معلــم،
در دانشــگاه فرهنگیــان و  ۳۰۰نفــر از
ش و پرورش
نخبگان در خــارج از آموز 
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بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در شبانه روز منتهی به روز گذشته ۶هزار و ۲۷۹
بیمار کووید  ۱۹در کشور شناسایی شدند و متأسفانه  ۸۳بیمار نیز جان باختند
و  ۷۹۸نفــر از آنها بســتری شــدند ۱۴۷۴.نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
ش مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
بخ 
تاکنون  ۶۴میلیون و  ۸۳۴هزار و  ۱۵۵نفر دوز اول ۵۸ ،میلیون و  ۲۰۵هزار
و  ۷۱۱نفــر دوز دوم و  ۳۰میلیــون و  ۳۲۵هزار و  ۸۹۲نفر نیز دوز ســوم و باالتر
واکســن کرونا را در کشــور تزریق کردهاند .به این ترتیب مجموع واکســنهای
تزریق شــده در کشــور به  ۱۵۳میلیون و  ۳۶۵هزار و  ۷۵۸دوز رســید .در حال
حاضر  ۷۸شهرستان در وضعیت قرمز ۱۸۴ ،شهرستان در وضعیت نارنجی،
 ۱۷۴شهرستان در وضعیت زرد و  ۱۲شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

اخبـــــار

دبیــرکل جمعیت هــال احمر از راهاندازی بیمارســتان  ۵۰تختخوابی هالل
احمر در پایانه مرزی مهران خبر داد و گفت :با تدبیر و هماهنگی و حمایت
اســتاندار ایالم این بیمارستان در اربعین منشأ خدمات فراوانی برای زائران
خواهد بود.
دبیرکل جمعیت هالل احمر در ســفر به اســتان ایالم به همراه مشــاور و
قائم مقام ســازمان امداد و نجات و سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان
با اســتاندار ایالم دیدار و گفتوگو کردند .دکتر یعقوب ســلیمانی گفت :هم
اکنون یک بالگرد هالل احمر در استان است که به درخواست استاندار برای
اربعین نیز یک بالگرد دیگر به استان ایالم داده خواهد شد.
دبیرکل جمعیت هالل احمر افزود :جمعیت هالل احمر کشور از دو ماه
گذشــته جلســات ســتاد اربعین را برگزار کرده و در دو بخــش موضوع امداد
و نجــات و کمــک بــه بهداشــت و درمان درون کشــور و همچنین مســئولیت
بهداشــت و درمــان در کشــور عــراق برنامهریــزی الزم را انجــام دادیــم .وی
ادامه داد :با توجه به شــرایط ســالجاری و اینکه اســتقبال زائران نســبت به
سنوات گذشته چشمگیرتر است و همچنین گرمای مضاعف هوا ،تمهیدات
و برنامهریــزی الزم انجــام شــده اســت .ســلیمانی با اشــاره بــه آمادگیهای
ایجــاد شــده به منظور اجرای طــرح ملی امداد و نجات در اربعین حســینی،
گفــت :برای درون کشــور تاکنون حــدود  ۱۵هزار نفر از داوطلبــان ،امدادگران
و نجاتگران ســاماندهی شــدهاند؛ همچنیــن  ۵۶۷پایگاه ثابــت و  ۲۰۰پایگاه
موقــت هماهنگ و برنامهریزی شــده اســت .دبیرکل جمعیــت هالل احمر
عنوان کرد ۴۵٠٠ :خودرو امدادی و عملیاتی برای خدمترسانی به زائران در
نظر گرفته شده است .وی افزود :برای اربعین آمادگی کامل داریم و با همه
ظرفیتها در خدمتدهی به زوار اربعین پای کار خواهیم بود.

سامانه یکپارچه نسخه الکترونیک از مهر ماه کلید میخورد
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راهاندازی بیمارستان  ۵۰تختخوابی هاللاحمر
در مرز مهران
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت به «ایران» خبر داد

فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی:

فرمانــده کل نیروی انتظامی جمهوری اســامی گفت :بــا هماهنگیهای به
عمــل آمده با طرف عراقی مقرر شــد تا مردم با گذرنامههایــی که تاریخ آن
گذشــته (کمتر از شش ماه اعتبار دارد) ،با مهر نیروی انتظامی امکان حضور
در مراسم اربعین برای زائران حسینی را داشته باشند.
ســردار حســین اشــتری گفت :فرماندهی نیروی انتظامی بــرای برگزاری
مراســم با شــکوه اربعیــن حســینی ،در آمادگی کامل اســت و تــاش دارد تا
مأموریتهای محوله را بدرستی انجام دهد.
وی تصریــح کــرد :از ماههــای گذشــته قــرارگاه اربعیــن فراجــا راهاندازی
شــده و با تقســیم کارها و وظایف ،اقدامات الزم برای تســهیل تردد زائران و
خدمترســانی به شرکت کنندگان در مراســم اربعین انجام میشود ضمن
اینکــه تمامــی عوامــل پلیس آمادگی کامــل دارند تــا با اســتقرار در مرزهای
رســمی کشــور ،خدمات مورد نیاز زائران را با همــکاری خوب مردم با پلیس
ارائه دهند .ســردار اشــتری گفت :بــا توافق صورت گرفته ،گــذر نامههایی که
یــک ماه اعتبــار دارند ،قابل تردد بــه عراق خواهند بود ،ضمــن اینکه دنبال
ایــن امر هســتیم کــه بــا هماهنگیهای صــورت گرفتــه بتوانیم بــا مهری که
روی گذرنامههــای تاریخ گذشــته (گذرنامههایی که کمتر از شــش ماه اعتبار
دارد) زده میشــود ،پلیس عراق اجازه عبور زائــران را داده و نگرانی مردم را
برطرف کند .وی تأکید کرد :به مردم توصیه میشــود که ســفر زیارتی خود را
به کربالی معلی هر چه زودتر شــروع کرده و برای بازگشــت نیز برنامهریزی
الزم را داشته باشند تا طی روزهای مختلف به کشور بازگردند تا فقط در یک
روز ،شــاهد بازگشــت زائران نباشــیم .فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی گفت :عوامل پلیس در تمامی جادهها ،مسیرها ،شهرها و پایانههای
مرزی استقرار دارند و با آماگی کامل به زائران امام حسین(ع) خدمات ارائه
میکنند ،در مقابل ازمردم نیز درخواســت میشــود تا با همکاری مناسب با
پلیس ،بر عظمت پیاده روی اربعین( همراه با شعور حسینی) بیفزایند.
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در این دانشــگاه خبــر داد و اظهار کرد:
در آموزشوپــرورش  ۵هــزار و ۶۰۰
دکتــر معلم وجود دارد کــه از بین آنها
هــزار دکتــر معلم برتــر برای دانشــگاه
فرهنگیان جذب خواهند شد.
وی در مــورد اقــدام تحولــی
بعــدی در دانشــگاه فرهنگیــان
گفــت :دانشــجویان ایــن دانشــگاه
تاکنــون آزمــون جامــع نمیدادنــد یا
تواناییهــای آنهــا در مــورد فنــاوری
اطالعــات ارزیابی نمیشــد کــه اکنون
ایــن کار بــا نرمافزارهــای رشــتههای
تخصصیشــان آزمــوده خواهــد
ب شــده اســت کــه هــر
شــد و تصویــ 
دانشجومعلم برای گواهی صالحیت
معلمــی بایــد حتمــاً آزمــون جامــع
اســتاندارد بدهد و  ۶مهارت را داشته
باشــد تا بتواند گواهــی صالحیتهای
معلمــی را اخــذ نمایــد .لــذا اگــر این
فارغالتحصیــان گواهــی صالحیــت
معلمی نداشــته باشــند نمیتوانند از
مزایای رتبهبنــدی معلمان بهرهمند
شوند.
عضــو کابینــه دولت مردمــی گفت:
خیریــن ســال گذشــته  ۳۴۰۰میلیــارد
تومــان هزینه کردند ،امســال نیز ۸۰۰۰
میلیــارد تومــان اعتبــار پیشبینــی
کردهاند.
وی در خصــوص هزینــه مــدارس
دولتــی و غیردولتــی خاطرنشــان
کــرد :مــدارس بــه ســه دســته دولتــی،
غیردولتــی و مــدارس خــاص تقســیم
میشــوند .دربــاره مــدارس غیردولتی
اگــر تخلفــی صــورت گرفتــه اســت بــا
توجــه بــه شــهریههایی کــه نســبت بــه
هــر مدرســه تعییــن کردهایــم ،مــردم
میتواننــد اعتراض خــود را اعالم کنند
و حتماً به آن رسیدگی میشود .یکی از

شــاخصهای تعیین شــهریه مدارس،
موفقیتهــای مــدارس در ســالهای
گذشــته اســت کــه شــورای مــدارس
غیردولتی این ارقام و قیمتها را برای
مــدارس تعییــن کردهاند و امســال در
این رابطه مشکل نداریم .تاکنون بیش
از  ۴۰مدرســه بهدلیل بعضی تخلفات
شناسایی شدهاند.
نوری ادامه داد :مورد دوم ،مدارس
دولتــی خــاص هســتند مثــل مــدارس
ســمپاد کــه هزینــه ثبتنــام کمــی از
والدیــن میگیرند که میانگین کشــوری
 ۳میلیون تومان است که به  ۴۰درصد
افراد تخفیفهایی نیز تعلق میگیرد.
وی افــزود :بخــش اعظمــی از
قبولیهای کنکور امسال حاصل همین
مــدارس ســمپاد دولتــی اســت و ۳۰
درصــد دانشآموزان ســمپاد فرزندان
همــکاران فرهنگی ما هســتند که وضع
مالی متوسطی دارند.
وزیــر آموزشوپرورش تصریح کرد:
باید کیفیــت تمام مــدارس را افزایش
دهیــم و همــه در مــدارس باکیفیــت
درس بخواننــد .وجــود مــدارس
غیردولتــی از نظــر کمــی کمــک بــه
آموزشوپرورش اســت ،اما اگر بررسی
شود این موضوع اختالفاتی را در کشور
بــه وجود آورده اســت .در دنیا مدارس
ابتدایــی غیردولتــی و خصوصــی
بهنــدرت داریــم و بهنوعی ما در جهان
خاص هستیم.
وی اضافــه کرد :امســال  ۷۵درصد
قبولیهای ما دولتی بود ،اما متأسفانه
در جامعــه گفتــه میشــود ســمپاد
دولتــی نیســت ،درحالیکــه مــدارس
اســتعدادهای درخشــان نیــز دولتــی
محسوب میشود .برای مردم ذهنیت
اشــتباهی ایجــاد کردنــد کــه مــدارس
سمپاد غیردولتی هستند.
همچنیــن یوســف نــوری اظهــار
کــرد :نبایــد هیــچ دانشآمــوز واجــد
شــرایطی بهدلیــل عــدم برخــورداری
در پرداخــت شــهریه از تحصیــل در
مــدارس ســمپاد بازبماند .بــا افزایش
اعتبارات این سازمان ،شهریه حداقلی
مدارس سمپاد را از دانشآموزان پنج
دهــک اول دریافــت نخواهیــم کــرد و
دانشآمــوزان پنج دهــک دوم را نیز با
اعطــای تســهیالت مورد حمایــت قرار
میدهیم.

