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واردات سرم از دو هفته پیش در حال انجام است

سازمان وظیفه عمومی اعالم کرد

فراخوان مشموالن اعزامی پایه خدمتی
مهر ماه سال ۱۴۰۱

 70درصد هزینههای توانبخشی
تحت پوشش بیمه قرار گرفت

خبرنگار

روزنامــه ایــران بــه تازگــی گزارشــی مبنی
بــر مشــکالت ثبــت نــام دانــش آمــوزان
افغانستانی در مدارس ایران منتشر کرد،
طبــق آن گــزارش و بر اســاس اظهار نظر
فعاالن حــوزه مهاجرین همه چیز منوط
به مجوز وزارت کشــور اســت .اکنون زمان
زیــادی بــه بازگشــایی مــدارس در ایــران
نمانــده و همچنــان آمــار قابــل توجهــی
از دانشآمــوزان افغانســتانی در انتظــار
اطالعیــه و مجــوز وزارت کشــور هســتند
تــا بتوانند شــور و شــوق مهر را بــا کودکان
ایرانی تقســیم کننــد .کشــمکشها برای
ثبت نام دانشآموزان اتباع افغانســتانی
در مــدارس ادامــه دارد و انتظــار مــیرود
وزارت کشــور بــا توجــه بــه شــروع ســال
تحصیلی موانع تحصیل دانشآموزان را
بــردارد .در این گزارش آمار دانشآموزان
افغانســتانی را کــه وضعیــت تحصیلــی
آنها تعیین تکلیف نشــده از زبان یکی از
معلمین کشور و فعال حقوق مهاجرین
میخوانید.
حمید بوالی ،معلم مقطع متوسطه
و مشــاور تحصیلــی و فعــال حقــوق
مهاجرین در گفتوگو بــا «ایران»درباره
مشــکالت تحصیــل دانشآمــوزان
افغانســتانی در ایران اظهار داشت :طی
درخواســتهای مکــرر مهاجریــن برای
ی آنــان ،یــک نامه به
ثبــت نــام و پیگیر 
وزارت کشــور و روز دوشــنبه یــک نامه به
رهبری ارسال شده است .نامه به رهبری
آخرین قدمی بود که از ســوی مهاجرین

که ثبت نام اتباع برای سرشماری اعالم
شــد تعداد قابــل توجهی از آنهــا اقدام
کردند که تا پیش از این چنین جمعیتی
مراجعــه نکرده بــود .جمعیتــی بالغ بر
یــک میلیــون و  ۳۰۰هــزار تــا دو میلیون
نفــر از افغانســتانی ها برای سرشــماری
مراجعــه کردند کــه یک میلیــون تا یک
میلیــون و  ۵۰۰هــزار نفر از آنها امســال
سرشماری شدند .در عین حال به دسته
دوم اعــام شــده کــه همچنــان منتظــر
اطالعیههای بعدی بمانند.
ایــن معلــم بیان کرد :دســته ســوم از
دانشآموزان مهاجر افغانستانی کسانی
هســتند که هنــوز هیچ مدرکــی ندارند .تا
سال گذشته بنا به دستور رهبری این افراد
در مدارس ثبت نام میشدند ولی امسال
ثبت نام نشــده اند و مشکالت متعددی

دارند .افرادی که سرشماری شدند و برگه
اقامت موقت هم گرفتهاند از اردیبهشت
تــا کنون در حــال پیگیری هســتند و هنوز
به هیچ نتیجهای نرســیدهاند .این فعال
حقــوق مهاجرین بیــان کرد :دســته دوم
و ســوم از مهاجرین نمیتوانند مستقیم
بــه مدرســه برونــد ،بایــد از اداره اتبــاع
برگــه حمایت تحصیلی که مجوز اســت
دریافت کنند .اینها هنوز پشت اداره اتباع
وزارت کشور گیر کردهاند.
وی در واکنــش بــه پر شــدن ظرفیت
مــدارس بیــان کــرد :برخــی در وزارت
کشــور یا وزارت آموزش و پرورش بعضاً
علــت ثبــت نــام نشــدن دانشآمــوزان
افغانستانی را ،پر بودن ظرفیت مدارس
میدانند .برآورد ما این اســت که تعداد
دانشآموزان افغانستانی که در مدارس

ثبــت نــام نشــدهاند  ۱۰۰تا  ۱۵۰هــزار نفر
باشــد ولــی مجــوزی بــرای تحصیــل به
آنها داده نشــده اســت .از این رو ما هم
پیشــنهادها و راهکارهایــی را بــرای حــل
مشکل ظرفیت مدارس اعالم کردیم.
بوالــی دربــاره راهکارهایــی کــه
میتوان توســط آن مشــکالت ثبــت نام
دانشآمــوزان افغانســتانی را حــل کــرد
گفــت :نســبت ظرفیــت کل مــدارس در
مقایسه با تعداد دانشآموزان کل کشور
بیشــتر اســت امــا ایــن ظرفیــت بــه طور
متوازن در کشــور توزیع نشــده اســت .ما
در حاشیه شهر تهران مدارسی داریم که
حتی  ۵۵نفر در یک کالس هستند ،پس
واقعیــت ایــن اســت که ظرفیــت برخی
مدارس پر شــده ،اما استانها و مدارس
دیگری را هم در کشور داریم که ظرفیت

آنهــا تکمیــل نشــده اســت .از ایــن رو
پیشنهاد دادیم که با توجه به الکترونیکی
شــدن ثبــت نــام مــدارس ،آمــوزش و
پــرورش لیســت مناطــق و مدارســی را
کــه دچــار مشــکل ظرفیــت نیســتند به
مهاجــران اعالم کند تا آنها به مناطق و
استانهای دیگر مراجعه کنند.
وی افــزود :راه حــل دیگر اســتفاده از
ظرفیت مدارس غیردولتی است ،برخی
خانوادههــای افغانســتانی ایــن توانایــی
را دارنــد کــه فرزندانشــان در مــدارس
غیردولتــی تحصیــل کننــد ،مــدارس
غیردولتــی هــم از ایــن امــر اســتقبال
میکنند ،اما از آنجا که وزارت کشور مجوز
ثبت نام نداده مدرســه غیر انتفاعی هم
نمیتواند آنها را ثبت نام کند.
این مشــاور تحصیلی گفت :پیشنهاد
دیگر این اســت که کار را به دســت مردم
و گروههای فرهنگی و مردمی بســپارند،
زیــرا نهادهــا و گروههای مردمــی تمایل
دارنــد در زمینه حل مشــکالت تحصیل
کــودکان افغانســتانی کمک کننــد .بهتر
اســت در ایــن زمینــه بــه مــردم اعتمــاد
شــود ،فقط الزم اســت بســتر قانونی آن
فراهــم شــود .راه حل دیگر کــه میتواند
بــه تحصیــل دانشآموزان افغانســتانی
در ایــران کمــک کنــد ایــن اســت کــه از
ظرفیت معلمان و استادان افغانستانی
اســتفاده شــود؛ پس از حملــه طالبان به
افغانستان معلمان ،استادان دانشگاهی
و فرهنگیــان زیــادی بــه ایــران مهاجرت
کردنــد کــه میتــوان بــرای آمــوزش بــه
دختران و پسران دانشآموز افغانستانی
در ایران از آنها بهره برد.

رشد آمار دانشآموزان پیشدبستانی

یک و نیم میلیون کودک راهی پیشدبستانی شدند

گــروه اجتماعی/امســال از ســوی وزیــر
آمــوزش و پرورش میــزان دانشآموزان
مقطــع پیشدبســتانی یــک میلیــون و
 500هــزار نفــر اعــام شــد ،این آمــار به
قطع نســبت به ســالهای گذشــته بویژه
پیش از کرونا افزایش چشمگیری داشته
در حالــی کــه ثبتنام در پیشدبســتانی
اختیــاری بــوده و اجبــاری در آن بــرای
خانوادههــا وجــود نــدارد .از ســوی دیگر
مدتــی اســت مســئولیت دوره پیــش از
دبســتان بــه عهده آمــوزش و پــرورش و
ســازمان ملــی تعلیــم و تربیــت کــودک
گذاشــته شده است و حاال پس از دو سال
که در گیر و دار کرونا مدارس تعطیل بود

و استقبال خانوادهها نیز از پیشدبستانی
کمرنگ بود و برخی از پیشدبســتانیها
نیز آنالین فعالیت میکردند ،رشد بیش
از دو برابری را شاهد هستیم .طبق اعالم
سرپرســت مرکــز برنامهریــزی و فناوری
اطالعــات آمــوزش و پــرورش میــزان
دانشآمــوزان پیشدبســتانی در ســال
تحصیلــی  ۹۹-۸۹بالــغ بــر  ۷۳۳هــزار
نفــر بــوده اســت .تعــداد دانشآموزان
پیشدبستانی ســال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹
نیز  ۶۲۰هزار نفر برآورد شده بود.
از طرفی در سال  ۱۴۰۰از سوی رضوان
حکیمزاده معاون وقت آموزش ابتدایی
آموزش و پرورش اعالم شد :نرخ پوشش

پیشدبســتانی که کلید عدالت آموزشی
اســت نیز در سنوات گذشــته رشد داشته
است .نرخ پوشش پیشدبستانی به باالی
 ۷۰درصد و در مناطق روستایی به باالی
 ۵۰درصــد رســیده اســت که در مقایســه
با کشــورهای منطقــه نرخ قابــل توجهی
محســوب میشــود .در عین حــال صبح
روز گذشــته یوســف نــوری وزیــر آموزش
و پــرورش در مراســم جشــن غنچهها که
در دبســتان و کودکستان صاحبالزمان،
منطقــه  ۱۱آمــوزش و پــرورش شــهر
تهــران برگــزار شــد ،از افزایــش تعــداد
دانشآمــوزان در مقطع پیشدبســتانی
خبــر داد و گفــت :ســازمان ملــی تعلیم

و تربیــت کــودک یکــی از ســازمانهای
اصلی اســت که متکفل تربیت و هدایت
تربیتــی 8میلیون کودک در ســنین پیش
از دبســتان اســت .در دوره پیشدبستان

یعنی قبل از دبستان ،یک میلیون و ۵۰۰
هــزار کودک هســتند و تربیــت 3میلیون
کــودک را در پیشدبســتانی یــک و دو و
ســه برعهده داریم .وی با اشــاره به اینکه

برخی والدین به دنبال آن هستند بچهها
جهشــی بخوانند یــا القا کنند کــه بچهها
حتماً فالن رشته را بخوانند و فالن شغل
را داشــته باشــند ،گفت :باید اجازه دهیم
بچهها خودشــان کشــف کنند و به دنبال
عالیق و نیازهایشان بروند و تنها بستری
را فراهم کنیم که این اســتعدادها شکوفا
شــده و پرورش یابند .ایــن دورهها منجر
بــه تربیت متعــادل و ســامت کــودکان
خواهد شد .بررســیها نشان میدهد ۸۱
درصــد ناســازگاریها ،در دوران کودکــی
ریشــه دارند .اولیایی که با کودکستانها و
مــدارس ارتباط و تعامل بیشــتری دارند
در تربیت فرزندانشان موفقتر هستند.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد

پایان مهلت ثبت نام رتبهبندی فرهنگیان تا امروز

گــروه اجتماعــی /ســامانه رتبهبنــدی
معلمــان از تاریــخ  ۲۶مردادمــاه آغــاز
بــه کار کــرد و طبــق دســتورالعملهای
رتبهبنــدی جهــت ارزیابــی ،فرهنگیــان
شــروع به بارگذاری مــدارک خود در این
ســامانه کردنــد .طــرح رتبهبنــدی پــس
از گذشــت حــدود  ۱۰ســال بــه مرحلــه
درج مــدارک فرهنگیــان رســیده اســت،
رتبهبنــدی معلمــان از اقداماتــی اســت
کــه در وهلــه اول بــرای ارتقــای کیفیــت
آموزشــی و ســپس در راســتای بهبــود
وضعیــت معیشــت معلمــان در نظــر
گرفته شده است.
در همیــن راســتا یوســف نــوری ،وزیر
آمــوزش و پــرورش صبــح روز گذشــته
در حاشــیه مراســم جشــن غنچههــا
دربــاره رتبهبنــدی معلمان اظهــار کرد:

فرهنگیــان در حــال بارگــذاری مــدارک
هســتند و چندبار از ما مهلت خواســتند.
روز  ۳۱شــهریور مهلــت تمــام میشــود
امــا اگــر افــرادی جامانده باشــند و دلیل
هم داشــته باشــند برای آنهــا فرصتی را
ایجــاد میکنیــم .بعــد از اینکــه مــدارک
را بارگــذاری و ثبــت کردنــد ،ارزیابــان
نظــر میدهند و به هیأت ممیزه ارســال
میکنند تا احکام صادر شود.
نوری افــزود :انتظار داشــتیم مدارک
زودتــر بارگذاری شــود اما به هــر دلیلی از
جمله تابستان و ســفر همکاران ،این امر
قــدری با تأخیر مواجه شــد و توقع ما این
اســت کــه همــکاران کار را تمــام کننــد تا
ارزیابــان نظــر خود را بدهنــد و رتبه افراد
مشخص شود .یوسف نوری همچنین روز
چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت

و در جمــع خبرنگاران افزود :از اول ســال
آینده تقویمی ،به صورت اســتحقاقی هر
فرد در هر رتبه وارد میشود .نوری درباره
پیوســتن وزارت آمــوزش و پــرورش بــه
پنجره ملی گفت :سامانه اصلی آموزش
و پرورش مدتهاست که به پنجره واحد
خدمات الکترونیک دولت پیوسته است
و زیرمجموعههــا را هــم مکلــف کردیــم
هــر چه زودتر ایــن اقدام را انجــام دهند.
وی ادامــه داد :اگــر احیانــاً زیرســاختها
آماده نباشــد باید همــکاران ما با منطق
مســتدل دلیل تأخیر احتمالیشان را در
این ارتباط اعالم کنند.
وزیــر آموزش و پــرورش همچنین در
پاســخ به این ســؤال که فکــر میکنید آیا
کل آموزش و پرورش به این پنجره واحد
میپیوندد ،اظهار کــرد :آنچه که برای ما

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران:

نرخ سرویس مدارس در تهران تعدیل شد

گــروه اجتماعی/روزنامه ایران دیروز در گزارشــی برای دومین
بــار به بحث مهــم افزایش نــرخ کرایههای ســرویس مدارس
در آســتانه ســال تحصیلی جدیــد پرداخت .در ایــن گزارش با
اشــاره به نرخهــای نجومی کــه بــرای ســرویس دانشآموزان
از ســوی بعضــی مــدارس اعــام شــده بود ،بــه گالیــه والدین
دانشآموزانی پرداخته شد که به اجبار باید در مسیرهای یک
طرفــه و کوتــاه ،هزینهای بالغ بــر  10میلیون تومان به حســاب
مدرسه واریز میکردند .هزینه نجومی و غیر منطقی در اغلب
مســیرها البته موجب اعتــراض و گالیه والدیــن دانشآموزان
شــده بود ،بــه طوری کــه بعضی مــدارس با توجه بــه مصوبه
شــورای شــهر تهران بــرای افزایــش  25تا  35درصــدی از این
نرخهــا عقــب نشــینی کــرده و نرخهــای مالیمتر را پیشــنهاد
کردنــد .بــه طوریکه در یــک مثال نرخ ســرویس مدرســه از 10
میلیــون و  500هــزار تومــان در یک مســیر کوتاه بــه  6میلیون
و  700هــزار تومــان کاهــش یافت .البتــه برخــاف آنها برخی
والدیــن نیز تأکید داشــتند کــه بعضی مدارس نــه تنها نرخها
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بر اســاس تفاهمنامه منعقد شده بین سازمان بهزیستی و بیمه سالمت
 59کد خدمت ســتاره دار توانبخشــی و  70درصد هزینههای توانبحشــی
تحت پوشش بیمه قرار گرفت.
علیمحمــد قــادری ،رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور با بیــان اینکه
ایــن تفاهم برای بهرهمندی بیشــتر افــراد دارای معلولیت و برخورداری
از خدمــات بــا کیفیت توانبخشــی درنظر گرفته شــده اســت ،گفــت :این
خدمات ارزشمند برای نگهداشت سطح اولیه زندگی ،تابآوری ،کاستن
آالم و امید به زندگی است.
رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور با اشــاره به خانوارهــای دارای چند فرد
معلول ،ادامه داد :ما افرادی را در بهزیستی تحت پوشش داریم که خانواده
چندمعلولی هســتند و نســبت به دریافت خدمات توانبخشی تقاضا دارند؛
این تفاهمنامه بزودی در دولت ســیزدهم اجرایی می شــود ،لذا باید تالش
کنیم این خدمات در نظام بودجهای کشور ریشهدار شوند که مستمراً بتوانیم
این خدمات را که حدود  ۵۹کد خدمت ستارهدار توانبخشی است برای آحاد
افراد دارای معلولیت بهعنوان یک رویه هدفمند در بودجه داشته باشیم.
«اصغر کاظمی» معاون توانبخشــی ســازمان بهزیستی کشور ،نیز با بیان
اینکــه از  8خدمت ســتاره دار بــه  59خدمت ســتاره دار ارتقا پیــدا کردهایم،
گفت :ســال گذشــته  ۸خدمت ستارهدار توانبخشــی تحت پوشش بیمه قرار
داشــت و امسال به  ۵۹خدمت ســتارهدار ارتقاءپیدا کرده ایم و تعرفه بخش
دولتی به بخش غیردولتی تبدیل شده است.
در ایــن تفاهمنامــه قرار اســت بخــش عمــدهای از هزینهای کــه برعهده
خانــواده دارای فــرد معلــول اســت و از خدمــات مراکز غیردولتــی بهرهمند
میشــود ،پرداخت شــود؛ به طــوری که  ۷۰درصــد تعرفه مرکــز کاردرمانی،
فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی و شنواییســنجی و هر مرکــز دیگری که افراد دارای
معلولیــت مراجعــه و خدمات توانبخشــی را دریافت میکننــد ،از محل این
تفاهمنامه پرداخت خواهد شد.
کاظمــی ،ادامــه داد :وقتــی خانــوادهای دارای فرزنــد معلــول میشــود،
مداخلــه بســیار زودهنــگام باید صورت گیــرد و بهصورت متمــادی خدمات
خــاص توانبخشــی را دریافت کنــد؛ لذا با توجه به هزینههــای باالی خدمات
توانبخشــی کــه بخــش زیــادی از آن درآمــد خانــواده را تحــت پوشــش قــرار
میدهــد ،این تحول مهم صورت پذیرفت تا خانوار افراد دارای معلولیت با
فراغ بال بیشتری فرزندان خود را از این خدمات توانبخشی بهرهمند کنند.
در پایــان محمدمهــدی ناصحی ،مدیرعامل بیمه ســامت با بیان اینکه
نگاه پیشگیرانه و مداخله و درمان در سازمان تقویت شده است و  70درصد
هزینههای توانبخشــی تحت پوشــش بیمه قــرار خواهند گرفــت ،گفت :این
اتفاق مهم سال قبل افتاده و تفاهمنامهای برقرار شده است و ما به التفاوت
در نظر گرفته شــده خدمت ،زیاد بود و قابل پرداخت نبود ،لذا در تصمیمی
مشــترک در شــورای عالی بیمــه تصویب کردیم که خدمت بــا تعرفه همان
مــکان پرداخت شــود یعنی اگر خیریه اســت ۷۰ ،درصد تعرفــه خیریه و اگر
بخش خصوصی است ۷۰ ،درصد بخش خصوصی را پرداخت کنیم.

اکرم رضایی ثانی

برای تحصیل در این کشور برداشته شد.
وی در پاسخ به این سؤال که قرار بود
وزارت کشــور اطالعیــه جدیــدی دربــاره
ثبــت نــام دانشآمــوزان افغانســتانی
در مــدارس ایــران ارائــه کنــد ،آیــا
اطالعیــهای درخصــوص تســهیل ثبــت
نــام دانشآمــوزان اعالم شــد ،گفت :ما
فعالً هیچ خبری از وزارت کشــور نداریم
و آخریــن اطالعیــه از ســوی اداره اتبــاع
صادر شد؛ بدین صورت است که کودکان
سرشــماری شــده ،به مــدارس مراجعه
نکنند و کمــاکان باید منتظــر بمانند .در
عین حــال چیزی به بازگشــایی مدارس
در سراسر کشور نمانده است.
این فعال حقــوق مهاجرین توضیح
داد :تحصیــل کــودکان افغانســتانی در
کشــور مــا تا ســال گذشــته بــه دو دســته
تقسیم می شد اما امســال با وجود موج
جدیــد دانشآمــوزان افغانســتانی بــه
ایران ،این دستهبندی به سه مورد رسید؛
دســته اول کســانی هســتند کــه گذرنامه
یــا کارت آمایــش دارنــد و میتواننــد بــه
مدارس مراجعه و ثبت نام کنند .عموماً
مشکالت این دسته افراد مواجه شدن با
رفتار ســلیقهای برخی مسئولین مدرسه
و آمــوزش و پــرورش و بینظمــی در
ساماندهی آنان است.
بوالــی بــا اشــاره بــه دســته دوم از
مهاجرین که با مشکل تحصیل در ایران
مواجه هستند گفت :دســته دوم افرادی
هســتند که در طرح سرشــماری امســال
وزارت کشــور ثبــت نــام و خــود را جهت
سرشــماری معرفــی کردند و ســپس در
ســامانه اتباع ثبت شــدند .همان زمانی
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ســازمان وظیفه عمومی فراجا در اطالعیهای اعالم کرد :همه مشــموالن
دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ مهرماه ســال  ۱۴۰۱میبایســت در
محل و مراکز مندرج در برگ معرفی نامه مشموالن حضور یابند.
ســازمان وظیفــه عمومــی فراجــا در اطالعیــهای اعــام کــرد تمامــی
مشموالنی که برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر ماه سال  ۱۴۰۱دریافت
کردهانــد ،میبایســت بــا مراجعه بــه یکــی از دفاتر خدمــات الکترونیک
انتظامی (پلیس  ،)۱۰+برگ معرفی نامه مشــموالن به مراکز آموزش را
دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.
ایــن دســته از مشــموالن میبایســت در تاریــخ مهرماه ســال  ۱۴۰۱در
ســاعت ،محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشــموالن اعالم شده،
حضور یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
مشــموالن اعزامی میبایســت کارت تزریق واکسیناســیون کووید ۱۹و
واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.
مشــموالن میبایســت اصل مدارک مــورد نیاز اعم از بــرگ آماده به
خدمت ،برگ محل مراجعه ،برگ واکسیناسیون ،کارت ملی و شناسنامه
و مدارک مربوط به شــرایط خاص را به همراه خود داشته باشند .در این
اطالعیــه آمده اســت ،عــدم حضور بموقــع در زمان و محلهــای تعیین
شــده ،غیبت محســوب شــده و برابر ماده  ۱۰و  ۵۸قانون خدمت وظیفه
عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

اخبـــــار

بــر اســاس اعالم مرکــز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی از ظهر روز  29شــهریور تا ظهر ۳۰شــهریورماه
 ۱۴۰۱و بــر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ۸۱۱ ،بیمــار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشــور شناســایی و  ۱۵۵نفر از آنها بســتری شدند.مجموع
بیمــاران کووید ۱۹در کشــور بــه  ۷میلیــون و  ۵۴۵هزار و  ۳۵۱نفر رســید.
متأســفانه در طول ایــن بازه زمانــی ۱۴ ،بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشــور
جــان خــود را از دســت دادنــد ۲۲۸ .نفر از بیمــاران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
همچنین تاکنون  ۶۵میلیون و  ۷۱هزار و  ۲۱۰نفر دوز اول ۵۸ ،میلیون
و  ۴۶۸هــزار و  ۷۱نفــر دوز دوم و  ۳۱میلیــون و  ۱۶۶هــزار و  ۹۸۵نفر ،دوز
ســوم و باالتر واکســن کرونا را تزریق کردهاند .مجموع واکسنهای تزریق
شده در کشور به  ۱۵۴میلیون و  ۷۰۶هزار و  ۲۶۶دوز رسید .در حال حاضر
هیــچ شهرســتانی در وضعیت قرمز نیســت .همچنین  ۲۰شهرســتان در
وضعیت نارنجی ۲۵۷ ،شهرســتان در وضعیت زرد و  ۱۷۱شهرســتان در
وضعیت آبی قرار دارند.

بیش از 100هزار دانشآموز افغانستانی در انتظار ثبت نام
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شناسایی  ۸۱۱بیمار جدید کرونا در کشور

editorial@irannewspaper.ir

شرایط ثبت نام دانشآموزان اتباع در ایران بررسی شد

مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو عنوان کرد

مدیــرکل دارویی ســازمان غــذا و دارو ،در ارتباط بــا وضعیت اجرای طرح
دارویار گفت :فعالً مشکلی در مسیر اجرای طرح دارویار وجود ندارد.
به گزارش مهر ،حســین شــمالی گفــت :کمبودهای دارویی به نســبت
کمتر شــده اما مطلوب نیســت ،یعنی از  ۱۰۰قلم کمبود بــه  ۷۸قلم دارو
رسیدهایم.شــمالی گفــت :امیدواریــم  ۶ماه بعــد از اجرای طــرح دارویار،
بــه وضعیــت عــادی بازگردیــم .وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه بیمههــا
مابه التفــاوت  ۳۶۶قلــم دارو را پرداخــت میکنند ،افــزود :با اجرای طرح
دارویــار ،امیدواریــم مصــرف دارو در کشــور کنتــرل شــود .شــمالی درباره
داروهــای بیماران  SMAگفت :داروها توزیع شــده و شــرکتها با بیماران
تمــاس گرفتهانــد و داروهــا را دریافــت خواهند کــرد .وی افــزود :در مورد
قیمت داروهای خارجی هیچ مشــکلی نداریم و کمیسیون قیمت گذاری
دارو در نشســتهای خــود بــه ایــن موضوع میپــردازد .شــمالی در مورد
کمبود سرم نیز گفت :از دو هفته پیش واردات در حال انجام است و برای
 ۱۵میلیون واحد که نیاز کشور است ،مجوز دادهایم .وی ادامه داد :مصرف
سرم به گونهای افزایش یافت که برنامهریزیهای ما را تحتالشعاع قرار
داد و فعالً در مراکز درمانی مهم ،بحران کمبود سرم نداریم.
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تکلیف شده چهار سامانه است که اولین
و مهمتریــن آن را وصــل کردهایم و ســه
سامانه زیرمجموعه نیز باید وصل شود.
یکسری از مدارک هســتند که در سامانه
ما قرار دارند و همکاران ما باید یکســری
مــدارک تکمیلــی را هم بارگــذاری کنند
کــه ایــن مــدارک مربــوط بــه صالحیت
یــا شایســتگی عمومــی و شایســتگی

تخصصــی و حرفــهای اســت و مــا ایــن
مدارک را نداریم.
وی خاطرنشــان کرد :باید یکبار برای
همیشــه در راســتای اجــرای ایــن طرح،
مــدارک مورد نیاز در ســامانه مشــخص
شــده قــرار بگیــرد و از همکارانمــان
درخواســت میکنیم که این کار را هرچه
زودتر انجام دهند .به گفته وزیر آموزش

و پرورش ،بارگذاری مدارک تا فردا (سی
و یکم شــهریورماه) تمدید شــده است و
معلمــان هرچه زودتر بایــد این مدارک
را جمــعآوری و ثبــت کننــد تــا وزارت
آموزش و پرورش هــم بتواند رتبهبندی
معلمان را ســریعتر انجــام دهد .رئیس
ســازمان برنامــه و بودجه نیز در حاشــیه
جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران
با بیان اینکه ماهانــه یک میلیون تومان
علیالحســاب به حساب معلمان بابت
رتبهبندی واریز میشود ،گفت :این مبلغ
تــا زمــان صــدور احــکام جدید از ســوی
وزارت آمــوزش و پــرورش ادامــه دارد و
پس از آن با معلمان تسویه میشود.
اگــر خزانــهداری منابــع مــورد نیــاز را
تأمیــن کنــد ،برخــی از ایــن پرداختیهــا
انجام میشود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور:
را تعدیــل نکــرده کــه حتــی هزینــهای اضافهتــر تحــت عنوان
ورود بــه طــرح ترافیــک را هم به هزینــه پایه اضافــه کردهاند.
هزینــه ســرویس مــدارس در شــرایطی کــه خانوادههــا -بویژه
در مــدارس غیردولتــی -بایــد هزینههای دیگــری را نیز تحت
عنــوان «ثبتنام»« ،لباس فرم»« ،کالسهــای فوق برنامه»،
«تغذیه»و «ناهار» بپردازند ،فشار مضاعفی را به آنها تحمیل
کرده اســت .حــاال مدیــرکل آموزش و پرورش شــهر تهــران از
تعدیل نرخ ســرویس مدارس در پایتخت خبر داده و به ایسنا
گفته اســت که سامانه ثبتنام ســرویس مدارس نیز اختاللی
ندارد و مهیاســت.علیرضا کریمیان درباره وجود اختالالتی در
سامانه ثبتنام ســرویس مدارس و همچنین قیمتهای باال
و دور از انتظاری که برای ســرویس دانشآموزان تعیین شــده
اســت ،تأکید کرده است که مشــکل خاصی در زمینه سرویس
مدارس وجود ندارد .همچنین قیمت ســرویس ایاب و ذهاب
مدارس بر اســاس قانون و مصوبه شــورای شــهر تعدیل شده
است و مشکل خاصی در این زمینه نیز وجود ندارد.

هیچ دانشجویی به خاطر عدم پرداخت شهریه از تحصیل بازنمیماند

 27شــهریورماه در گزارشــی تحــت عنــوان رونــد نامشــخص
پرداخــت شــهریه دانشــجویان تحــت پوشــش بهزیســتی ،در
روزنامــه ایــران از گالیههــا و صحبتهــای دانشــجویان تحــت
پوشش سازمان بهزیستی گفتیم که شهریهشان از سوی سازمان
بهزیســتی کشــور پرداخت نشــده بود و همین امر مشــکالتی را
برای این افراد به وجود آورده بود .در همین رابطه سید مرتضی
حســینی ،معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان بهزیستی
کشــور از پرداخت  ۳۸۰میلیارد ریال «شــهریه دانشــجویی» به
حســاب دانشجویان تحت پوشش در شــهریورماه خبر داد و به
ایسنا ،گفت :یکی از چالشهای دانشجویان تحت پوشش برای
دریافتتسهیالتقرضالحسنهازصندوقهایرفاهدانشجویی
«اخذ ضمانت این صندوق» اســت که در این راستا درخواست
سازمان بهزیســتی از صندوقهای رفاه دانشجویی این بوده که
بدون اخذ ضمانت مسأله را برطرف کنند.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت پرداخــت شــهریه  ۲۴هــزار
مددجوی دانشجوی شــهریهبگیر (دانشگاه غیردولتی) تحت

پوشــش ســازمان بهزیســتی برای ســالجاری ،اظهار کــرد :در
شــهریورماه  ۳۸۰میلیارد ریال شــهریه دانشــجویی به حساب
مددجویان واریز شد .افراد جامعه هدف سازمان بهزیستی که
دارای معلولیت متوســط ،شدید و خیلی شــدید و در  ۷دهک
پایین درآمدی هســتند ،بر اســاس بودجــ ه تخصیصیافته به
سازمان بهزیســتی مشــمول قانون تحصیل رایگان میشوند.
از طرفی در بند «ر» ماده  ۶۴قانون برنامه ششــم اشــاره شــده
که براســاس بودجه کمیته امداد و بهزیســتی ،این نهادها باید
بخشــی از شهریه دانشجویی مددجویان خود را پرداخت کنند
و مابهالتفــاوت آن از طریــق صندوقهای رفاه دانشــجویی به
صورت تسهیالت قرضالحسنه پرداخت شود که بازپرداخت
این تسهیالت بعد از اشتغال به کار مددجویان ،آغاز میشود.
معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان بهزیستی کشور
گفت :ســال گذشــته به هر دانشــجو میانگین حدود  ۵میلیون
تومان (برای دو ترم) شهریه دانشجویی پرداخت شد که البته
این رقم براساس مقطع تحصیلی متفاوت است.

