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از میان خبر ها
رئیس انستیتو پاستور ایران:

چند شرکت داخلی تولید آزمایشگاهی
واکسن  HPVرا آغاز کردند

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت :با توجه به وجود دانش
فــنــی کــافــی ،چــنــدیــن شــرکــت در کــشــور بــه تولید
آزمایشگاهی واکسن  HPVاقدام کرده اند اما هنوز وارد
تولید انبوه و صنعتی نشده است .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی وزارت بهداشت  ،علیرضا بیگلری با بیان این
مــطــلــب اظــهــار کــــرد :واکــســن  HPVپــس از تولید
آزمایشگاهی ،باید بتواند با رعایت ضوابط ،مطالعات
حیوانی را پشت سر بگذارد و کارآزمایی های بالینی روی
نمونه های انسان باید انجام شود که این بررسی ها،
مستلزم فرایند زمانی یک تا دو ساله است .وی تصریح
کرد :وجود دانش فنی تولید واکسن در کشور و چندین
شرکت تولید کننده ،می تواند تضمین کند که با فراورده
های اولیه یکی از این مجموعه ها ،می توان به تولید انبوه
و صنعتی واکسن  HPVدر کشور در آینده ای نزدیک
امیدوار بود .رئیس انستیتو پاستور ایران در خصوص
اعتبار مورد نیاز برای ساخت واکسن  ،HPVگفت :برای
مرحله تولید انبوه واکسن ،باید زیرساخت ها ،فضاها و
تجهیزات مورد نیاز فراهم شود .بیگلری افزود :اعتبارات
مورد نیاز تولید واکسن با محاسبات دقیق انجام می شود
اما برای تجهیز زیرساخت ها ،یک عدد پایه وجود دارد که
برای تولید واکسن های مختلف ،متفاوت و برای واکسن
های معمول ،بیشتر از  50تا  60میلیارد تومان نیاز
است.وی درباره محل تامین اعتبار برای ساخت واکسن
 ،HPVگفت :دولت و مجلس برای ساخت واکسن های با
اولویت باال مانند روتاویروس و پنوموک ،اعتبارات مورد
نیاز را تامین می کنند اما این بدان معنی نیست که به
واکسن  HPVنیاز نداریم.

...

از میان خبر ها

پرونده سمپاد باز هم
با آزمون بسته شد
سرانجام پس از کشوقوسهای فــراوان پرونده پذیرش
دانشآموزدرپایههفتممدارسسمپادبستهشدوتیزهوشان
باز هم با آزمون اما به شیوهای جدیدتر پذیرش میشوند .آن
گونه که رئیس مرکز استعدادهای درخشان گفته است،
سالهای آینده نیز روش آزمــون پابرجا خواهد بود .روش
پذیرشجدیدقدریباسالهایگذشتهمتفاوتتروترکیبی
است.؛سنجش هوش با سواالت شش یا هفت گزینهای و
سنجش استعداد با سواالت تشریحی .البته مرکز سنجش
وزارت آموزشوپرورش اعالم کرده فرایند سنجش هوش
داوطلبان همزمان در سراسر کشور در تاریخ  5مرداد 97
انجام واسامی پذیرفته شدگان در نیمه دوم شهریور اعالم
خواهدشد.طبقاعالممرکزسنجشوزارتآموزشوپرورش،
به جای برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی به سیاق
گذشته،برایسنجشهوشداوطلباناقداممیشود.رئیس
مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان
سمپاد گفت  :این یک روش آموزشی برای افرادی است که
ویژگیخاصتیزهوشیدارندوآزمونجدیدویژگیهاییدارد
و نمیگوییم بهترین است اما بهترین آزمونی است که در این
زمانوباایناستطاعتزمانیامکانپذیربود.بهگفتهفاطمه
مهاجرانیطرحشهابنمیتواندجایگزینآزمونشودچراکه
جنسآنمتفاوتاست،جنسشهاباستعداداست،هوش
و استعداد با هم رابطه دارند اما یکی نیستند .شهاب طرح
شناسایی استعدادهای برتر است و جایگزین سمپاد نیست
ولیمیتواندمکملخوبیبرایآنباشد.

پس از گذشت  17ماه از حادثه پالسکو و بدون پروانه ساخت؛

آموزش مهارتهای اجتماعی
به دانشآموزان از مهر

کلنگ پالسکو سرانجام زده شد

دانش پور -حدود یک هفته پیش بود که استاندار
تهرانطیجلسهایدستورداد،پروژهاحداثپالسکو
درروزعیدفطرآغازشود.بهدنبالایندستوروباوجود
مخالفت هایی که شهرداری تهران و میراث فرهنگی
درباره این موضوع داشتند ،سرانجام در روز جمعه با
حضورمدیرعاملبنیادمستضعفانوجمعیازکسبه،
کلنگاحداثپالسکویجدیدزدهشد.بهگفتهمحمد
سعیدیکیا قرار است ساختمان جدید در  ۱۵طبقه
روی زمین و پنج طبقه زیر زمین طی  24ماه ساخته
شود.اینمراسمبدونحضورمسئوالنشورایشهرو
شهرداریتهرانودرسکوتخبریبرگزارشدوگفته
میشودهنوزپروانهساختپالسکوصادرنشدهاست.
سی ام دی سال  95بود که ساختمان پالسکو در
آتش سوزی بی سابقه ای فرو ریخت و از همان زمان
وضعیت ساخت آن
بالتکلیف ماند اما
اعــتــراض کسبه به
نــامــشــخــص بـــودن
آینده و زندگیشان،
باعث شد تا پس از  17ماه ،گودبرداری آن با وعده
ساختطی 24ماه وتحویلبهکسبهآسیبدیدهآغاز
شود  .مدیرعامل بنیاد مستضعفان به عنوان مالک
پالسکودرمراسمگودبرداریاینساختمانحاضرشد
و اعالم کرد که با کمک استادان دانشگاه و پیمانکار،



این ساختمان  ۲۴ماهه در همان  15طبقه تحویل
می شود که البته سرقفلیهای پالسکوی جدید حق
صاحبانقبلیاستکهآسیبدیدههستند.سعیدی
کیا افــزود :تاکنون هم اگر این ساختمان آماده و به
کسبه آسیب دیده تحویل نشده به این دلیل بوده که
بنیاد مستضعفان تنها تصمیم گیرنده در این زمینه
نبوده و مشکالت زیادی به وجود آمده است .اما امروز
با توافقات صورت گرفته با استاندار تهران مقرر شد
گودبرداری آغاز شود و هر چ ه سریعتر این ساختمان
رابسازیم.
وی گفت :برای ساخت ساختمان پالسکو در شکل
جدید ،به طراحی و نقشههای جدید نیاز داریم ،چرا
که در گذشته قــرار بود ساختمان شمالی پالسکو
هم تخریب و به بنا و سازه جدیداضافه شود ،اما در
پ ــی اع ــت ــراض ــات کسبه
اعطا  :اگرساختپالسکو ساختمانشمالیمقررشد
بدوندریافتپروانهآغاز با هزینه و مسئولیت خود
شود،خالفقانوناست آن ها این ساختمان مقاوم
سازی وبهرهبرداریشود.
▪مجوزی بــرای ساخت پالسکو و گودبرداری
صادر نشده است

شروع احداث ساختمان جدید پالسکو در حالی
آغاز شده است که معاون نظارت شورای اسالمی

...



زندانیان
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شهر تهران اعالم کرد تا کنون هیچ مجوزی برای
ساخت پالسکو یا حتی گودبرداری آن صادر نشده
است .افشین حبیب زاده به ایسنا گفت :از نظر
مقررات هر گونه عملیات عمرانی و ساختمان
سازی باید با کسب مجوز از شهرداری تهران باشد.
وی خاطر نشان کرد :اگر کلنگ زنی نمایشی باشد
میتوانند این اقدام را انجام دهند و فیلم برداری
و عکاسی کنند ،اما عملیات اجرایی را نمیتوانند
بدون مجوز شهرداری آغاز کنند.سخنگوی شورای
شهر تهران هم در واکنش به کلنگ زنی ساختمان
جدید پالسکو گفت :اگــر ساخت پالسکو بدون
دریافت پروانه آغاز شود ،گذشته از این که خالف
قانون است ،بیم آن هست که اختالف نظر دو طرف
بعدها کار را به بن بست بکشاند .علی اعطا با بیان
این که باید درخواست مالک برای ساخت ساختمان
جدید به دلیل مشکالت موجود به کمیسیون ماده ۵
برود ،افزود :بر اساس رای کمیسیون ماده  ۵پروانه
صادر و بعد عملیات اجرایی با حمایت همه ذی نفعان
به سرعت و قوت آغاز میشود.

...
پزشکی



...
سرطان

وزیر آموزش و پرورش گفت :ارائه مهارت های اجتماعی به
دانش آموزان در قالب فوق برنامه و در دوره متوسطه اول آغاز
می شود و به تدریج در دیگر پایه های تحصیلی گسترش می
یابد.سیدمحمدبطحاییبهایرناگفت:ازآنجاکهنوعمواردی
که می تواند دانش آموز را تهدید کند ،متفاوت است وزارت
آموزش و پرورش توسعه و گسترش مهارت های اجتماعی را
در دستور کار دارد .وی با تاکید بر این که بخشی از آموزش ها
در برنامه رسمی خواهد آمد و بخشی به صورت فوق برنامه
در کالس ها ارائــه می شــود ،تصریح کــرد :از مهرماه شاهد
گسترش آموزش این مهارت ها در مدارس خواهیم بود .وزیر
آموزشوپرورشیادآورشد:اینآموزشها،درحقیقتتمرین
انجامفعالیتهاییاستتابچههابتوانندخودشانرادرمقابله
با تهدیدهای بیرونی محافظت کنند ،به چه کسی اعتماد
و نگرانی هــای خــود را مطرح کنند.
بطحایی اضافه کرد :بنا داریم ابتدا
آموزشمهارتهایاجتماعیرادر
متوسطه اول آغاز کنیم که البته
بخشی از آن اجباری و به صورت
فوق برنامه خواهد بود و تدریج
بخشی از برنامه درسی به
ایــن موضوع اختصاص
دادهمیشود.



...

بهزیستی

 300میلیارد ریال برای آزادی
زندانیان جمع آوری شد

کاالهای پزشکی امسال افزایش
قیمت نداشتند

46درصد مبتالیان سرطان ،زنان و
 54درصد مردان هستند

 9.3درصد جمعیت کشور
سالمند هستند

  رئیس سازمان زنــدان ها و اقدامات تامینی و
تربیتی کشور اعالم کرد :کمک های مردمی برای
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در فراخوان برنامه
تلویزیونی ماه عسل از مرز 300میلیارد ریال عبور
کــرد .به گــزارش روابــط عمومی سازمان زندان
ها وی گفت :در صورتی که کمک های واریزی
به  37میلیارد تومان برسد ،می توانیم تعداد
دوهزار زندانی را آزاد کنیم و به کانون خانواده
بازگردانیم .وی افــزود :در تمامی استان های
کشور مقدمات کار و مطالعات پرونده ها برای آزاد
سازی زندانیان واجد شرایط انجام شده است.

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت
بهداشت گفت :هیچ گونه افــزایــش قیمتی بر
تجهیزات و کاالهای پزشکی اعمال نشده است
و مردم در صورت مشاهده تخلف آن را گزارش
دهند .مسائلی افزود :وزارت بهداشت و اداره کل
تجهیزات پزشکی ،بازار و بخش تجهیزات پزشکی
مراکز درمانی را به صورت روزانــه رصد و پایش
می کنند و چنان چه تخلفی صورت گیرد یا سوء
استفاده ای شود ،مــوارد را شناسایی می کنند
و گزارش می دهند و وزارت بهداشت و سازمان
تعزیرات حکومتی نیز با آن برخورد می کند.

دبــیــر علمی ســومــیــن کــنــگــره بینالمللی و
سیزدهمین همایش ساالنه کلینیکال آنکولوژی
ایــران گفت 46 :درصــد مبتالیان به سرطان،
زنــان و  54درصــد مبتالیان به سرطان مردان
بودهاند .همچنین شایعترین سرطانها در کل
جمعیت ،سرطان پستان ،پروستات ،پوست،
معده و روده است .به گزارش تسنیم ،دکتر پیام
آزاده درباره آخرین آمار سرطان در کشور اظهار
کرد :دقیقترین آمار سرطان که در واقع آخرین
آمار بوده ،مربوط به مبتالیان در سال  93است که
 112هزار و  160مورد اعالم شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :حدود هفت
میلیون و  300هزار نفر که  9.3درصد جمعیت
کشور را تشکیل می دهند ،سالمند هستند .به
گزارش فارس ،انوشیروان محسنی بندپی گفت:
بهزیستی از بیش از  600هزار سالمند حمایت
میکند که حــدود  100هــزار نفر آن ها یارانه
میگیرند 18 ،هــزار نفر در مراکز شبانهروزی
هستند که یارانه آن ها حدود  600هزار تومان
اســت .وی ادامــه داد :امید به زندگی در ایران
افزایش یافته به طوری که جمعیت سالمند اکنون
به هفت میلیون و 300هزار نفر رسیده است.

...
اخبار

بیشتر مردان هنگام ازدواج چه شغلی
دارند؟
سازمان ثبت احوال کشور از سال  1395به انتشار شغل
همسران در زمان ثبت ازدواج اقدام و اعالم کرد :کارمندان
امور اداری و دفتری بیشترین فراوانی مشاغل اعالم شده
برای مردان در زمان ازدواج بوده است .بر اساس آخرین آمار
منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور و با توجه به
این که اعالم شغل در زمان ثبت ازدواج اختیاری است ،تنها
 40درصد مردان و  9درصد زنان اطالعات مربوط به شغل
خود را نوشته بودند .طبق این آمار گروه شغلی کارمندان
امور اداری با  24درصد ،صنعت گران و کارکنان مشاغل
مربوط با  20.8درصد ،کارکنان خدماتی و فروشندگان با
 13.3و کارکنان ماهر با  11.4درصد به ترتیب بیشترین
فــراوانــی مشاغل اعــام شــده بــرای مــردان بــوده است.
همچنین کارمندان امور اداری و دفتری با  45.7درصد،
متخصصان با 38درصد ،قانون گذاران ،مقامات عالی رتبه
و مدیران با  4.31درصد و تکنسین ها و دستیاران با 4.1
درصد بیشترین فراوانی مشاغل اعالم شده برای زنان در
زمان ثبت ازدواج بوده است.

...
خبر

ورودشورایعالیانقالبفرهنگیبه موضوع
سهمیهایثارگراندرصورتتاخیرمجلس
عضو کمیسیون آمــوزش و تحقیقات مجلس گفت :در
صــورت تاخیر مجلس ،شــورای عالی انقالب فرهنگی
درباره سهمیه  5درصدی ایثارگران در کنکور تصمیم
خــواهــد گــرفــت .محمود صــادقــی در خــصــوص نتیجه
بررسیها درباره سهمیه  5درصدی ایثارگران در کنکور
به ایلنا گفت :احتماال برای هفته آینده این مصوبه در
نوبت باشد چون یک موضوع فوریتی است و باید سریع در
روزهای آینده بررسی شود تا از این طریق تکلیف سازمان
سنجش هم مشخص شود .این عضو کمیسیون آموزش و
تحقیقات افزود :البته خبر دیگری هم شنید هام که اگر
مجلس برای بررسیها دربــاره این سهمیه تاخیر قائل
شود ،احتمال دارد این موضوع در شورای عالی انقالب
فرهنگی به صــورت فــوری بررسی شــود .البته موضوع
سهمیه ایثارگران به طور کلی در دستور کار شورای عالی
انقالب فرهنگی قرار دارد و باید یک مصوبه جامع در این
زمینه داشته باشد.

...
شهر

بیلبوردی که در ولیعصر ،شبانه جمع شد
دانش پور -اعتراضات مردم در شبکه های مجازی این بار
بیلبوردی در یکی از میادین اصلی تهران را نشانه گرفت و
باعثتعویضآنباتصویریبامحتوایجدیدشد.ماجراازآن
جا نشات گرفت که طی روزهای گذشته در میدان ولیعصر
تهران بیلبوردی با محتوای جام جهانی نصب شد که اقوام
مختلف کشورمان جام زرین مسابقات جام جهانی را در
دست گرفته بودند اما در این تصویر هیچ خبری از حضور

زنان نبود و همین حضورنداشتن زنان در تصویر انتقادات
زیادی در بین اقشار مختلف به ویژه زنان برانگیخت و باعث
شد تا بیلبورد میدان ولیعصر شبانه جمع و تصویری با
محتوای جدید جایگزین آن شود .در تصویر جدید اعضای
تیم ملی فوتبال کشورمان  ،کنار مردم از اقوام مختلف در
ورزشگاهایستادهاندوبهاحترامسرودملیدسترویسینه
گذاشتهاند و در صف جمعیت چند زن هم دیده میشوند.

▪آزمـــــــــــون کـــتـــبـــی بـــــــــرای ســـنـــجـــش هــــوش
دقت کافی ندارد

در همین باره یک کارشناس آموزشی اظهار کرد :مدیران
آموزشوپرورش میگویند قرار است بهره هوشی با آزمون
کتبی انــدازه گیری شود در حالی که ابــزار آزمــون کتبی
میتواند برای سنجش هوش خوب و مفید باشد اما دقت
کافی را نــدارد .محمد تقی رجبی افــزود :اگر بخواهیم
هــوش را از طریق آزمــون کتبی بسنجیم ،دقــت پایینی
دارد و دانشآموز اگر جنس سواالت آزمونهای هوش را
مشاهده کند و سواالت برایش آشنا باشد ،روایی آزمون زیر
یرود.
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