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مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت ایران گفــت :نزدیک بــه  ۴۰۰قلم داروی
ضروری و پرتکرار به تدریج در لیست بیمهای قرار میگیرد.
بنابر اعالم پایگاه خبری ســازمان بیمه ســامت ،محمد مهدی ناصحی
درباره پرداخت مطالبات طرح دارویار توســط ســازمان بیمه ســامت ایران
گفــت :خوشــبختانه پرداختی ما بــه التفاوت ارز دارو و ســهم ســازمان در دو
ماه گذشــته بالفاصله انجام شده اســت .درنظر داریم با توجه به منابعی که
در اختیار داریم بالفاصله پس از پایان شــهریور ماه بتوانیم در سراســر کشور
مطالبــات داروخانهها را پرداخت کنیــم .وی افزود :تمام مطالبات پرداخت
شده است و درحال حاضر منتظر اسناد هستیم .هر سندی توسط بیمارستان
دولتی ،خصوصی یا مراکز سرپایی ارسال شود ،پرداختیها صورت میگیرد.
خوشــبختانه همکاری سازمان برنامه تا کنون قابل قبول بوده و تخصیصها
بموقع انجام شــده اســت .مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت ایران تصریح
کــرد :حتی برای مطالبات شــهریور بیمارســتانهای دولتــی و خصوصی نیز
 ۲۳۵۰میلیــارد تومــان به ســازمان اختصاص پیدا کرده اســت که در صورت
ارسال اسناد مطالبات پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه برای مرداد ماه بخش ســرپایی ســازمان بیمه ســامت
حدود  ۵۰۰میلیارد تومان درمجموع ســهم خود و ســهم ما به التفاوت ارزی
را پرداخت کرده است ،اظهار کرد :در بخش بستری دارویی نیز همین میزان
هزینه نزدیک به  ۵۰۰میلیارد تومان درماه وجود دارد که در مجموع میتوان
گفــت بیمــه ســامت  ۱۰۰۰میلیارد تومــان با ایــن داروهای تحت پوشــش و
مابهالتفاوت ارز در کشور پرداخت میکند ،یعنی سهم بیمه سالمت تا کنون
منهای ملزومات و تجهیزات پزشکی ماهانه حدود  ۱۰۰۰میلیارد تومان است.
ناصحی در پایان تأکید کرد :در حال حاضر از  ۳۹۰۰قلم دارو در فارماکوپه
نزدیــک بــه  ۲۰۰۰قلم دارو تحت پوشــش بیمه اســت که داروهــای ضروری
و پرتکــرار اســت ،لذا نزدیک به  ۴۰۰قلــم داروی ضروری و پرتکــرار دیگر نیز
ل جاری تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.
بهتدریج تا پایان سا 

 ۹۹۲ابتال و  ۲۵فوتی؛ جدیدترین آمار کرونا در ایران

بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت طی شبانهروز
منتهــی بــه روز گذشــته  ۹۹۲بیمار جدیــد مبتال به کرونا در کشــور شناســایی
شــدند و  ۱۵۹نفر از آنها بســتری شــدند و  ۲۵بیمار نیز جان خود را از دســت
دادهانــد ۲۳۳ .نفر از بیمــاران مبتال به کوویــد ۱۹در بخشهای مراقبتهای
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .مجموع واکسنهای تزریق شده
در کشــور بــه  ۱۵۴میلیــون و  ۶۸۹هزار و  ۷۲۹دوز رســید .در حال حاضر هیچ
شهرســتانی در وضعیت قرمز نیســت ۲۰ ،شهرســتان در وضعیت نارنجی،
 ۲۵۷شهرستان در وضعیت زرد و  ۱۷۱شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

مدیر شبکه آموزش:

مدرسه تلویزیونی امسال کالس درس ندارد

علی عبدالعالی مدیر شــبکه آموزش در نشســت خبری اعالم کرد که عدالت
آموزشی و حرکت به سمت آن و تحول آموزشی همچنان در مدرسه تلویزیونی
دنبال میشود اما دیگر نمیشود به دانشآموزی که صبح تا ظهر مدرسه است
بگوییم بنشیند پای آموزشی دیگر ،پس طرح تحولی مدرسه تلویزیونی دیگر
کالس درس نیست بلکه بازی و سرگرمی است .او بیان کرد :مدرسه تلویزیونی
بــه تمام مناطــق ایران ،خانههای شــهرهای بــزرگ تا مرزهای کشــور و حومه
شــهرها مــیرود و به ســمت مناطق محرومــی حرکت میکند که بــه آموزش
رایگان مفید دسترسی ندارند و این آرزویی است که ما دنبال میکنیم .امروزه
بچههای ما شبکهها و کارتونهای زیادی را در دسترس دارند .وقتی میبینیم
یک کارتون خارجی چهار میلیارد بازدید داشته است ،یعنی دانشآموز امروز
با ما فرق دارد .بچهها فرق کردهاند ،دلشان جای دیگری است .امروز آموزش
باید آمیخته به سرگرمی باشد .باید آموزش و تفریح در هم آمیخته باشد.
عبدالعالی همچنین خبر داد که در سال تحصیلی جدید این شبکه سراغ
درسهایی میرود که بیشــتر نیاز به آموزش داشــتند .او درباره انتقادی که به
برخی از معلمهای مدرســه تلویزیونی در دو ســال اخیر وارد شد ،توضیح داد:
معلمی که ســر کالس خــوب درس میدهد ،ممکن اســت نتوانــد روی آنتن
تلویزیون خوب درس دهد .ما به جای معلم از معلم بازیگر استفاده میکنیم.
دختر و پسر کودک و نوجوان امروز نمیتواند نیم ساعت پای تلویزیون بنشیند
و درس گوش کند؛ بخصوص بعد از کرونا که بچهها خســته شــدهاند .لذا االن
پذیرای این نوع آموزش نیســتند .اپیزودهای ما  ۲۰دقیقهای اســت و در میان
آمــوزش همــراه بــا ســرگرمی ،پویانمایی ،قصــه ،معما و نمایــش هم پخش
میشود .ترکیبی از آیتمهای چنددقیقهای است که موضوع را آموزش میدهد.

اخبـــــار

قرارگیری حدود  ۴۰۰قلم داروی ضروری
در لیست بیمهای

نرخ سرویس مدرسه؛ حداقل  6حداکثر  11میلیون تومان
حمیده امینی فرد

خبرنگار

روزنامــه ایران چندی پیش در گزارشــی
بــه هزینــه بــاالی ســرویس مــدارس در
ســال تحصیلی جدید پرداختــه بود .در
آن گزارش از زبان والدین دانشآموزان
بــه ارقــام نجومــی  20تــا  25میلیــون
تومانی ســرویس مدارس در مسیرهای
مختلف اشاره شد که برخی از والدین را
ناگزیر کرده بود تا خودشــان مســئولیت
حملونقــل فرزندشــان را برعهــده
بگیرند .برخــی والدین ادعا کرده بودند
که برای یک مسیر کوتاه هزینه سرویس
معــادل  10میلیــون و  500هــزار تومــان
قیمتگــذاری شــده اســت کــه اگــر این
رقــم را در تعــداد دانشآموزانــی کــه
ســوار ســرویس میشــوند ،ضرب کنیم
بــه رقمــی معــادل  42میلیــون تومــان
برای یکســال تحصیلی میرسیم .این
درحالی اســت کــه این رقم در مقایســه
بــا هزینهای که همــان والدین برای یک
دانشآمــوز بــا تاکســی اینترنتــی بایــد
بپردازند برای  180روز آموزشــی منهای
تعطیــات در حــدود  9میلیــون تومــان
میشــود کــه فقــط یــک دانشآمــوز را
به مدرســه میرســاند! اگــر بخواهیم به
ازای هــر  4دانشآمــوز محاســبه کنیم،
 6میلیــون ارزان تــر تمام میشــود .این
ارقــام عجیــب و غریــب البتــه موجــب
شــده تا هــم اکنــون بعضــی از مدارس
بــا عقبنشــینی از آن ،بــه ســراغ ارائــه
ارقامی بروند که منطقیتر اســت .برای
مثــال کرایــه برخی مســیرهای کوتــاه از
سوی مدرسه نرخ  6میلیون و  700هزار
تومان پیشــنهاد شــده که از نظر والدین
مقرون به صرفهتر اســت .بــا وجود این
ســؤال اصلی اینجاســت نرخ حداقلی و
حداکثــری با چه منطقی تعیین شــده و
اساســاً این حداقــل و حداکثر چه میزان
است؟ شورای شــهر تهران برای امسال
افزایــش  25تــا  35درصدی را تصویب
کــرده بــود ،اما به نظــر میرســد که این
افزایش چندان مــورد اعتنا قرار نگرفته
و نرخهــای اعالمــی بیشــتر ســلیقهای
است تا مصوب!
ëëشورای شــهر تهران :نرخ پایه سرویس
مدرسه  4میلیون و  200هزار تومان
علــی اصغــر قایمــی عضــو شــورای
شــهر تهران بــا بیان اینکه هر ســال نرخ
ســرویس مــدارس بــر اســاس مصوبــه

شــورای شــهر افزایــش پیــدا میکنــد و
ارتباطی با شــورای عالی ترافیک ندارد،
بــه «ایــران» میگوید«:شــورا افزایش تا
( ٪۳۵بــا حفــظ میانگیــن  )٪۲۵را در
بودجه مصوب کرده اســت .مشکلی که
وجــود دارد این اســت کــه تعیین کننده
فرمــول ،منطقهبنــدی و ســایر مــوارد
کارگروهــی بــا عنــوان «کارگــروه مــاده
 ۱۸دســتورالعمل ســرویس مــدارس»
اســت که در آموزش و پرورش تشــکیل
میشــود و تاکســیرانی بــه نمایندگــی از
شهرداری عضو این کارگروه است و این
کارگروه امســال خارج از ســطح مصوب
شورای شهر افزایش نرخ داشته است».
وی بــا بیــان اینکــه فرمول محاســبه
تعییــن شــده از ســوی کارگــروه مبلــغ ۴
میلیــون و  200هــزار تومــان بهعنــوان
پایــه برای یک ســال به عــاوه مبلغ ۴۵
هــزار تومان بــه ازای هر کیلومتــر در هر
روز تعییــن شــده اســت ،میگوید«:این
ارقــام حداکثر نیز متناســب با مســافت
خواهــد بــود .بنابراین مبالــغ اعالمی از
طرف تاکسیرانی و فرمانداری بهصورت
مکتوب مورد اعتراض واقع شده و طبق
اطالعاتی که به ما دادهاند ،قرار شده به
سرعت بازنگری شود».
ëëآمــوزش و پــرورش :حداقــل نــرخ
6میلیــون تومــان ،حداکثــر  11میلیــون
تومان!
محمــد رضــا ولــیزاده رئیــس اداره
توســعه انجمنهــای اولیــا و مربیــان
وزارت آمــوزش و پــرورش نیــز بــا تأیید
افزایــش  25تــا  35درصــدی نــرخ
ســرویس مدارس برای ســال تحصیلی
جدیــد به «ایران» میگوید « :براســاس
دســتورالعمل اجرایــی حملونقــل
دانشآمــوزی این مبلــغ بایــد تماماً به
راننده پرداخت شــود و هیــچ مبلغی از
آن کســر نشــود .بنابراین کارگــروه ماده
 18هزینــهای با عنــوان مالیات بر ارزش
افــزوده ( 9درصد) ،بیمه قــرارداد ( 3تا
 5درصد) ،حق پیمانکار ( 5تا  6درصد)
و حــق نظارت تاکســیرانی ( 2درصد) را
به این عدد اضافه کرده اســت .آموزش
و پــرورش هــم امســال طبــق همــان
دســتورالعمل بــرای اینکه حســن نیت
خود را نشــان دهد ،هیــچ مبلغی بابت
نظــارت برنداشــته اســت .بنابراین این
درصدهــا را باید بــه نرخ نهایــی اضافه
کــرد که البتــه با توجه به حجــم قرارداد
پیمانکاران متفاوت است».

چرا خط اتوبوس و مینی بوس برای مدارس راه اندازی نمی شود؟

بــــرش

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران خبر داد
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گزارش «ایران» از چالشهای والدین و هزینه سرویسهای مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید

تأمیناجتماعی ادعای تعلل بیمهها در اجرای
طرح دارویار را رد کرد

مدیــرکل درمان غیرمســتقیم ســازمان تأمیــناجتماعــی از پرداخت بدون
تأخیــر مطالبــات داروخانههای طــرف قرارداد ایــن ســازمان در قالب طرح
دارویار و همکاری جدی و مؤثر سازمان تأمیناجتماعی در اجرای این طرح
خبر داد و گفت :تأمیناجتماعی ماهیانه حدود هزار و  100میلیارد تومان به
داروخانههای طرف قرارداد پرداخت میکند.
ن اجتماعی ،شــهرام غفاری با رد
به گزارش روابطعمومی ســازمان تأمی 
برخی ادعاهای مطرحشده از جمله نامه انجمن داروسازان به رئیسجمهور
بــا ادعای تأخیر یا تعلل بیمههای پایه در اجــرای این طرح ،گفت :مطالبات
داروخانههــای طــرف قرارداد ســازمان تأمیناجتماعی بــدون تأخیر درحال
پرداخت اســت .تمامی مطالبات داروخانههای طرف قرارداد سازمان تأمین
اجتماعــی تا تیرمــاه پرداخت شــده و مطالبــات مردادماه نیــز از هفته آینده
پرداخت میشود .وی افزود :بیش از  ۱۲هزار داروخانه مستقل در سراسر کشور،
طــرف قرارداد ســازمان تأمیناجتماعی هســتند .در اکثر اســتانها مطالبات
تیرماه به صورت کامل و در برخی استانها از جمله در استان تهران ،به صورت
علیالحساب پرداخت شده و تنها بخش اندکی از مطالبات باقی مانده است.
تنها مطالبه داروخانهها از سازمان تأمیناجتماعی مربوط به ماه مرداد است
که مطابق روال از هفته آینده پرداخت میشود .غفاری ادامه داد :روال جاری
پرداختیهای تأمیناجتماعی این گونه اســت که مســتمری بازنشســتگان از
بیستم تا سیام هر ماه پرداخت میشود و بعد از آن مطالبات مراکز درمانی
از جمله مطالبات داروخانهها پرداخت میشود .مدیرکل درمان غیرمستقیم
ســازمان تأمیناجتماعی گفت :با الکترونیک شدن نسخ که امروز حدود ۹۵
درصد نســخ الکترونیک هستند میتوانیم با سرعت بیشــتری پرداختها را
انجام دهیم .در اســتانهایی که نســخه الکترونیک بیشــتری تولید میشــود،
پرداختیها بدون تأخیر است و پرداخت علیالحساب در برخی استانها نیز
ناشی از تعداد بیشتر نسخ کاغذی در این استانها است.
غفــاری افزود :در گذشــته مطالبات مراکز دارویی بعضــاً با چند ماه تأخیر
و مثل ســایر مراکــز درمانی طرف قرارداد پرداخت میشــد ،امــا با مبلغ ۲۴۰۰
میلیــارد تومانی که در اجــرای طرح دارویار از ســازمان برنامه و بودجه پیش از
اجرای طرح دارویار ،دریافت شــده ،پرداخت مطالبات داروخانهها بهروز شده
است .وی با اشاره به نامه انجمن داروسازان به رئیسجمهور ،ضمن تکذیب
ادعاهای مطرح شده در این نامه ،گفت :مطالب مطرح شده از سوی انجمن
ت جمهوری نمیتواند ناشی از
داروســازان و نامه ارســالی این انجمن به ریاس 
کماطالعی باشد و تنها میتوان گفت ناشی از کملطفی این افراد است.
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رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران روز گذشته
در جلســه شــورای شــهر تهــران خواســتار اعــام علل
عدم راهاندازی مســیرهای خــط اتوبوس و مینی بوس
مدرسه (مطابق ماده یازدهم مصوبه برنامه عملیاتی
ایمنی حمل و نقل دانشآموزان) شد.
زهرا شمساحســان با بیان اینکه در آســتانه شــروع
ســال تحصیلــی جدیــد هســتیم و هماهنگیهــای الزم
در راســتای اســتفاده حداکثــری از حملونقــل عمومی
و نیمــه عمومــی و کاهــش ســفر خودروهــای شــخصی
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت ،گفــت :متأســفانه
گزارشهــای متعددی از بالتکلیفی والدین در ثبت نام
ســرویس مدارس در اثر عدم هماهنگی بین ســازمانی
در زمانبندی اعالم شــده صورت گرفته اســت .وی بیان
کــرد :در اجرای مصوباتی نظیر آییننامه اجرایی حمل
و نقــل دانشآموزان مدارس ،تصویب نامه کمیســیون
امــور زیربنایــی دولــت و مصوبــات شــورای اســامی

او بــا انتقــاد از رقمهــای عجیبــی که
در فضــای مجــازی مطــرح میشــود،
میگویــد« :این اعــداد واقعی نیســتند،
چراکــه بایــد توجیــه منطقــی داشــته
باشند .مرجع نرخ شــورای شهر است و
مرجــع ابالغ هــم فرمانداری کــه اعالم
کــرده بایــد همان نــرخ مصوب شــورا از
والدیــن دریافــت شــود .بنابراین ما هم
از آن دفــاع میکنیــم و همین نرخ را به
مدارس ابــاغ کردهایم کــه پیمانکاران
مــورد تأییــد شــهرداری هــم بایــد آن را
اجــرا کننــد .امــا برخــی پیمانــکاران که
فاقــد پروانه هســتند و بهصــورت آزاد با

شــهر تهــران شــامل مصوبــه بهبــود وضعیــت حملو
نقــل بــا بازگشــایی مــدارس در شــرایط کاهــش شــیوع
کرونــا و مصوبــه برنامــه عملیاتــی ایمنی حمــل و نقل
دانشآمــوزان ،اشــکاالتی بــه اعضای شــورای اســامی
شــهر تهران منتقل شده اســت و معاونت حمل و نقل
و ترافیک شــهرداری تهران باید مطابق مفاد مصوبات
مذکور ،نســبت به تشــکیل ســتاد بازگشــایی مــدارس با
حضور معاونتهــای مربوطه شــهرداری تهران و کلیه
دســتگاهها و ســازمانهای متصــدی ایمنــی و ترافیــک
اقــدام کنــد .رئیــس کمیتــه اجتماعی شــورای اســامی
شهر تهران خاطرنشــان کرد :باید گزارشی از علل عدم
اجرایــی شــدن راهانــدازی مســیرهای خــط اتوبــوس و
مینیبوس مدرسه مطابق ماده یازدهم مصوبه برنامه
عملیاتــی ایمنــی حمــل و نقــل دانشآمــوزان کــه بــه
کاهش تقاضای ســفرهای فعلی کمک شــایان توجهی
میکند به شورای اسالمی شهر تهران ارائه شود.

والدیــن کار میکننــد ،مبالــغ متفاوتــی
را دریافــت میکننــد .در ایــن چنــد روز
هــم مــا جلســات متعــددی بــا وزارت
کشور ،اتحادیه تاکســیرانی و فرمانداری
داشــتیم تا دربــاره منطــق نرخها بحث
کنیم».
کمبود راننده اما از جمله مشــکالتی
اســت کــه موجــب شــده تــا والدیــن به
جای ســرویسهای مورد تأیید به سراغ
ســرویسهای آزاد برونــد .ولــیزاده بــا
اشاره به  48هزار درخواستی که از سوی
والدین برای سرویس مدرسه ارائه شده
اســت ،میگویــد« :ایــن در حالی اســت

کــه تاکنــون فقــط  5هــزار راننــده بــرای
ســرویس مــدارس ثبتنــام کردهانــد و
خأل جدی در این زمینه وجود دارد».
ëëاما چرا رانندههــا عالقهای به ثبتنام
در سامانه سرویس مدارس ندارند؟
بــه گفته ولــیزاده ،رانندههــا به نرخ
مصوب شــورا اعتراض دارند ،چراکه به
اعتقــاد آنهــا ایــن افزایش نرخ بــا تورم
همخوانــی ندارد و برایشــان بهصرفهتر
اســت کــه بــا ســرویسهای اینترنتــی
فعالیــت کننــد بویــژه در مقاصــدی که
در طرحهــای ترافیکی قــرار دارد .چون
همین بهانهای میشــود بــرای دریافت

وجــه اضافه! بنابراین پیمانکاران مبالغ
نجومــی اعــام میکننــد تــا راننــدگان
جــذب ســرویس مدارس شــوند اما این
ترفند به بهای تحمیل هزینه به والدین
تمام میشود .او البته در دفاع از برخی
مبالغ اعالمی هم میگوید« :مثالً مبلغ
 24میلیــون برای ســرویس مــدارس در
محدوده مســافت بین شــهرری (منزل
دانشآمــوز) و مدرســه در منطقــه یک
یعنــی مســیری در حــدود  26کیلومتــر،
منطقی است».
او حداقل نرخ سرویس مدرسه را در
مسیرهای کمتر از  15کیلومتر  6میلیون
تومان و حداکثر  11میلیون تومان اعالم
و تأکید میکند« :در مســیرهایی با بیش
از  15کیلومتــر نــرخ بایــد توافقــی بیــن
والدیــن و پیمانــکار تعییــن شــود .نــرخ
مصوب شــورای شــهر شــامل مــدارس
دولتــی و غیرانتفاعــی میشــود و همــه
مدارس بایــد تابع قانون باشــند .براین
اســاس والدین بایــد اول مهر  40درصد
مبلغ را به حســاب مدرســه واریــز کرده
و مــا بقــی را بهصورت اقســاط تا بهمن
مــاه واریز کنند .اگر مدرســه یــا پیمانکار
مبلغی فراتر از این مبلغ را درخواســت
کــرد ،والدین میتوانند شــکایت خود را
در ســایت آموزش و پــرورش ثبت کنند
تا شکایات آنها بررسی شود».
او با بیان اینکه آخرین سال حضوری
مدارس در ســال  98بود ،میگوید« :اما
نباید در ســال  1401به نرخ اعالمی شورا
در سال  25 ،98درصد اضافه شود بلکه
باید سه ســال را در نظر گرفت .ولیزاده
درباره نظارت بر عملکرد سرویسهای
مــدارس میگویــد« :درســامانه ســپند
والدیــن میتوانند با دانلود اپلیکیشــن،
رفت و آمد دانشآموزان از زمان رفت تا
برگشت را رصد کنند .در غیر این صورت
نیــز طبــق قــراردادی بــا انجمــن اولیا و
مربیان ،مدرســه و پیمانکار تعهدات هر
سه طرف مشخص میشود».
به نظر میرسد که موضوع سرویس
مــدارس همچنــان یک مســأله پیچیده
اســت .خصوصاً اینکه بزرگترین مشکل
شــاید ایــن باشــد کــه هیــچ جایگزیــن
مقــرون بــه صرفــه تــری وجــود نــدارد.
یعنــی بــه نظــر میرســد بایــد ونهــا
یــا اتوبوسهایــی بــرای جــا بــه جایــی
دانشآمــوزان بــه خدمــت گرفته شــود
تــا بتواند مبلغ دریافتــی را از خانوادهها
کاهش دهد.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد

پیوستن  75هزار معلم به سیستم آموزشی
وزیــر آمــوزش و پرورش ضمــن اعالم
اینکــه  ۹۵هــزار نیــرو در ســال جدیــد
بــه آمــار معلمــان رســمی افــزوده
میشــود که  ۷۵هــزار نفرشــان نیروی
جدیــد هســتند ،گفــت :شــمار آن
دســته از همــکاران که امســال به ســن
بازنشســتگی میرســند  ۸۸هــزار نفــر
اســت ،ولــی آنچــه تاکنــون مشــاهده
کردیــم کمتــر از نیمــی از آنهــا بــرای
بازنشستگی اقدام میکنند.
یوســف نــوری دربــاره وضعیــت
تأمیــن معلــم بــرای ســال تحصیلــی
جدیــد توضیحاتــی ارائــه کــرد و بــه
ایســنا گفــت :امســال  ۳۴هــزار و ۸۱۳
نفــر جدیداالســتخدام از محــل مــاده
 ۲۸اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان
(پذیرفتهشــدگان آزمون اســتخدامی)
داریــم .وی افــزود ۲۵ :هــزار نفــر از

فارغ التحصیــان دانشــگاه فرهنگیان
به جمع ما افزوده میشوند .حدود ۲۰
هزار نفر هم تبدیل وضعیت ایثارگران
و نیروهــای تعییــن تکلیفــی جدیــد را
داریم ۱۵ .هزار نفر از دانشجویان سال
چهــارم دانشــگاه فرهنگیــان نیــز تــرم
آخــر را به صورت فشــرده در تابســتان
گذراندنــد و از اول مهــر بــه مــدارس
میرونــد و کارورزی را تحــت نظــر
اســاتید در محــل مدرســه میگذرانند.
وزیــر آموزش و پــرورش با بیــان اینکه
در واقع ۹۵هزار نیرو در ســال جدید به
آمار معلمان رســمی افزوده میشــود
کــه  ۷۵هــزار نفرشــان نیــروی جدیــد
هســتند ،گفت :به دلیل اینکه در طول
ســالیان گذشــته تعــدادی کالسهای
درس معلــم نداشــتند و جمعیــت
دانشآموزی رو به افزایش بوده بسیار

تــاش میکنیــم مقــداری از تراکمهــا
بکاهیم اما هرچه میکنیم نمیرسیم.
نوری ادامه داد :یکی از مشکالت ما
همین مهاجرت به حاشــیه شــهرهای
بزرگ از جمله تهران اســت .به عنوان
مثــال در حال حاضر شهرســتان مالرد
از نظــر جمعیتــی در حــال انفجــار
اســت .فضــای آموزشــی را هم ســریع
نمیتــوان ایجــاد کــرد .شــهریار ،شــهر
قــدس و البــرز هــم اینگونه اســت .در
سیســتان و بلوچســتان هــم همیــن
وضعیــت را داریــم .ورود اتبــاع را هــم
به حاشــیه شــهرها داریم .پیشــنهاد ما
ایــن بود اتبــاع را به جاهایی بفرســتیم
کــه نیــروی کار نیــاز دارنــد و بتوانیم به
آنهــا خدمــات بدهیــم کــه بــه مراجع
مربــوط نامه زدهایم و در حال بررســی
اســت .وی دربــاره تکلیــف معلمــان

حقالتدریســی ،مربیان پیش دبستانی
و نیروهــای نهضتی که بعد از ســال ۹۲
وارد آموزش و پرورش شدند نیز گفت:
بلــه ،خیلیهــا ســؤال میکننــد تکلیف
نیروهــای بعــد از  ۹۲چــه میشــود .ما
افراد یاد شده را که قراردادشان مربوط
به قبل از ســال  ۹۲بود باید طبق قانون
تا امســال تعیین تکلیف میکردیم که
این کار سال گذشــته انجام شد و منتی
هم نداریم ،قانــون وضع کرده بودند و
این قانون از سال  ۹۷اجرا نشده بود که
ما تعیین تکلیف کردیم .وزیر آموزش
و پــرورش ادامــه داد :قانون اجازه داده
بــود و مــا هم ایــن کار را انجــام دادیم.
تعــدادی از اینهــا ســرکالس نبودند که
از مهرمــاه بــه کالس درس میرونــد.
اما بــرای جــذب  ۹۲بــه بعدیها هیچ
قانونــی نداریــم ،ضمن آنکه از آن ســو

ملــزم هســتیم فقط از طریق دانشــگاه
فرهنگیان نیرو جذب کنیم.
نوری دربــاره وضعیت خــروج نیرو
و میزان بازنشســتگان امسال آموزش و
پرورش نیز اظهار کرد :شمار آن دسته از
همکاران که امسال به سن بازنشستگی
میرسند ۸۸ ،هزار نفر است ،ولی آنچه
تاکنون مشاهده کردیم ،کمتر از نیمی از
آنها برای بازنشســتگی اقــدام کردهاند.

وی افــزود :از یک ســو اجرای رتبهبندی
و برخــورداری از مزایــای آن در هنــگام
محاســبه دو ســال آخــر خدمــت برای
برقــراری مســتمری را داریم و از ســوی
دیگر بســیاری از همکاران ما عالقهمند
هستند در نظام تعلیم و تربیت باشند
و اســتمرار خدمــت بدهنــد .خیلیهــا
کمتــر از  ۵۰ســال ســن دارند و دوســت
دارند در سیستم باقی بمانند که ما هم
استقبال و تشکر میکنیم .عالوه بر این،
افزایشهای دیگری هــم احتماالً برای
حقوق کل کارکنــان دولت اتفاق بیفتد
که مایل هســتند از آن بهرهمند شــوند.
بــه گفته وزیــر آموزش و پــرورش ،البته
بــاز هم کمبود نیرو بــه علت خروج ۷۲
هــزار نیرو از مجموعه در ســال گذشــته
وجــود دارد که به طــرق دیگری جبران
شده است.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی مطرح کرد

مشموالن غایب ،محروم از خدمات عمومی کشور
رئیس ســازمان نظــام وظیفــه عمومی
درخصــوص عدم ارائــه برخی خدمات
بــه مشــموالن غایــب در کشــور گفــت:
براساس قانون مشــموالن غایب اجازه
خــروج از کشــور را نداشــته و نمیتوانند
در ادارات دولتی اســتخدام شــوند و اگر
در ســازمانهای خصوصــی مشــغول
هستند چنانچه شناسایی شوند ،جریمه
خواهند شد.
ســردار تقی مهری ،رئیس ســازمان
نظــام وظیفــه در نشســت خبــریاش
کــه روز گذشــته برگــزار شــد ،ضمــن
اشــاره بــه اینکــه اکنــون ســه میلیــون
نفــر جــزو مشــموالن غایــب هســتند
بیــان کــرد :براســاس قانــون ،متولدین
 ۱۳۵۵تــا  ۱۳۸۳مشــمول ســربازی

هســتند کــه بیش از  ۸۵درصــد قوانین
و مقــررات را رعایــت کــرده و حدود ۱۴
تــا  ۱۵درصد قوانیــن را رعایت نکرده و
مشمول غایب هستند .براساس قانون
مشموالن غایب اجازه خروج از کشور را
نداشــته و نمیتوانند در ادارات دولتی
اســتخدام شــوند و اگر در ســازمانهای
خصوصــی مشــغول هســتند چنانچــه
شناسایی شوند ،جریمه خواهند شد.
ســردار مهری درخصوص استفاده از
خدمــات بانکــی برای مشــموالن غایب
گفت :وب ســرویس بین سازمان وظیفه
عمومــی و بانــک مرکزی برقرار اســت و
به آنها وام داده نمیشــود .از ســال  ۹۴تا
 ۹۷افرادی که بیش از هشت سال غیبت
داشتند میتوانستند جریمه را پرداخت

کننــد اما از ســال  ۹۷اجرای این قانون به
پایــان رســید اما در قانون ســال گذشــته
مصوب شــده که افرادی که در ســال ۹۷
یک قســط پرداخت کرده بودند تا پایان
ســال گذشــته اقســاط را پرداخــت کنند.
در حــال حاضر هیچ قانونــی در رابطه با
موضوع خرید خدمت سربازی نداریم.
رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی
با اشــاره بــه وضعیت مشــموالنی که در
دانشگاه قبول شده اند ،اظهار داشت :به
دســتور فرماندهی انتظامــی فراجا افراد
مشمولی که امســال در دانشگاهها قبول
شــدند ،میتوانند درخواســت معافیت
تحصیلــی خــود را ارائــه دهنــد .افــراد
میتوانند با مراجعه به ســامانه «پلیس
من» درخواست معافیت تحصیلیشان

را ارائــه دهنــد .افرادی که ســال گذشــته
دیپلــم گرفتنــد تــا  ۳۱شــهریور امســال
فرصت دارند در دانشگاه پذیرش گیرند؛
در غیــر ایــن صــورت بایــد برگــه اعــزام
بــه خدمــت را دریافــت کننــد تــا غیبت
نخورنــد .وی بــا بیــان اینکه چــه افرادی
شامل این طرح نمیشوند گفت :افرادی
که امسال دیپلم گرفتند تا پایان شهریور
سال  ۱۴۰۲فرصت دارند که تحصیل و در
کنکور شرکت کنند .افرادی که نمیتوانند
از طریق نرمافزار «پلیس من» یا سایت
«ســخا» درخواســت تحصیلــی خــود را
ثبــت کنند میتوانند به دفاتر پلیس ۱۰+
مراجعه کنند.
ســردار مهری درخصــوص وضعیت
ســربازی ورزشــکاران مدالآور و نخبگان

هم افزود :همه افــرادی که در بازیهای
المپیــک یــا جهانــی مقــام کســب کنند
میتواننــد معافیــت دریافت کنند .ســه
رشــته فوتبال ،والیبال و بسکتبال هم در
صورت کسب مقام این معافیت شامل
حال آنها خواهد شد همچنین میتوانند
از قانون ســرباز قهرمان برخوردار شوند.

افراد نخبه نیز به ســتاد کل معرفی شده
و اسامی آنها به سازمان وظیفه عمومی
ارســال شــده و بعــد از گذشــت آموزش
عمومی در بخش نخبگان پروژه تکمیل
میکننــد و کارت پایــان خدمت دریافت
میکنند .نخبگان خارج از کشور هم پس
از اتمام پروژه تحقیقاتی برایشــان کارت
یشود.
صادر م 
وی بــا بیان اینکــه کلیه افــراد ذکوری
که به سن  ۱۸ســالگی میرسند مشمول
هســتند ،گفــت :افــرادی که کفالــت پدر
بیمار را برعهده دارند یا تنها فرزند ذکور
زنان سرپرســت خانوار باشــند یــا دارای
بیماری باشند بعد از برگزاری کمیسیون
بــرای آنهــا کارت پایــان خدمــت کفالت
یشود.
صادر م 

