اجتماعی

دوشنبه  25تیر ۲.1397ذی القعده .1439شماره1986۶

نصب۱۸هزاردوربین روی لباس وعینک
ماموران پلیس تاپایان سال

ایســنا -رئیس پلیس پیشــگیری ناجا با اشــاره به نصب  ۱۸هزار دوربین روی لباس و عینک مأموران پلیس ،از نوســازی ناوگان خودرویــی این پلیس خبر
داد   .سردار شرفی افزود :برخی از این دوربینها با توجه به این که به شکل آزمایشی روی لباسها نصب شده بود ،آسیب شناسی و مشکالت آن ها استخراج
شد .در همین زمینه نیز دوربین روی عینک یا لباس ماموران نصب خواهد شد تا مشکلی در کیفیت آن وجود نداشته باشد.

...

رقابتهای فردی درمدارس حذف شد

جزئیات حکم «ناظم مدرسه معین»

از میان خبر ها

ناظم متخلف مدرسه پسرانه غرب تهران با رأی قاضی شعبه ۱۰۹۱
دادگــاه ارشــاد به  ۱۰سال حبس و  ۸۰ضربه شالق محکوم شد.
آن طور که روزنامه ایران نوشته است:پدر یکی از دانشآموزان در
اینباره گفت :هنوز رأی به صورت کتبی به ما ابالغ نشده است ،اما
بهطور شفاهی حکم را اعالم کردند.وی در پاسخ به این سوال که آیا
شاکیهای پرونده به این حکم اعتراضی خواهند کرد یا خیر ،تصریح
کرد :بعید میدانم که شاکیان پرونده اعتراضی به حکم صادر شده
داشته باشند ،اما مطمئن هستم  ،اگر تعداد شاکیان کمتر نمیشد
و برخی از والدین از ادامــه پیگیری پرونده منصرف نمیشدند،
قطع ًا حکم سنگینتری در انتظار متهم بود.این شاکی همچنین از
درخواست رسیدگی به تخلفات مدیر و مسئوالن مدرسه خبر داد و
گفت :محکومیت این متهم یکی از خواستههای شاکیها بود و ما از
دستگاه قضایی انتظار داریم همانند پرونده این متهم که با بردباری
ما را یاری کردند ،به پرونده مؤسسان مدرسه غیرانتفاعی مد نظر هم
رسیدگی کنند چراکه فقط فرزندان ما در این مدرسه نبودهاند و بعد از
آنها هم دانشآموزان دیگری ممکن است به این مدرسه بیایند و اگر
دستگاهقضاییمجازاتمناسبرابرایمؤسسانمدرسهدرنظرگیرد،
درس عبرتی خواهد شد برای دیگر افرادی که ممکن است روزی به
دانشآموزان این مملکت آسیب بزنند.غالمحسین اسماعیلی رئیس
کل دادگستری تهران نیز به تسنیم گفته بود :ناظم مدرسه پسرانه
غیر انتفاعی که به کودک آزاری و تشویق به فساد و فحشا متهم است،
از سوی دادگاه به حبس و شالق محکوم شده است.این رأی از ناحیه
دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اتهامی ناظم مدرسه در مهلت مقرر
قانونی مبنی بر محکومیت نامبرده صادر شده که قابل تجدید نظر
است و در صورت تجدید نظرخواهی از سوی شاکیها ،متهم یا وکیل

ثبت 30میلیون مراجعه به کالنتری ها
طی یک سال
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به این که سال گذشته
 30میلیون مراجعه مردمی به کالنتر یها ثبت شده
است ،گفت :با توجه به ضرورت این موضوع و برنامه ریزی
های انجام گرفته ،مراکز مشاوره ای و مددکاری ،تا پایان
سال  98در کالنتریهای سراسر کشور راه اندازی می
شود .به گزارش ایرنا ،سردار حسین اشتری دیروز یک
شنبه در چهاردهمین نشست تخصصی فرماندهان،
مدیران و روسای پلیس پیشگیری سراسر کشور افزود:
با توجه حجم زیــاد کار و پاسخ گویی پلیس پیشگیری،
تقویت ایــن پلیس از برنامههای اولویت دار ناجاست.
وی اظهار کرد  :پلیس پیشگیری با توجه به گستردگی
و حجم فعالیت ها و با توجه به این که بیشترین تعامل را
با مــردم دارد ،به نوعی نمایندگان ناجا به خصوص در
کالنتر یها هستند .اشتری تصریح کرد :ارائــه بهترین
خدمت با سرعت و دقت زیاد به مردم ،وظیفه و افتخار ما در
نیروی انتظامی است و هیچ سازمانی وجود ندارد که به این
گستردگی به مردم خدمت ارائه دهد .وی گفت :بر اساس
اطالعات و آمار موجود ،سال گذشته  30میلیون مراجعه
مردم به کالنتریها به ثبت رسیده و ارائه خدمت شده است.
فرمانده ناجا تصریح کرد :به منظور تسهیل در کارها باید از
وضعیت سنتی به سمت حرفه ای و تخصصی حرکت کنیم
و الزمه آن استفاده از فناوریهای روز و فراگیری آموزش
هاست .اشتری با بیان این که یکی از راه های ایجاد تحول
در تمام زمینه ها استفاده از فناوری های روز و امکانات
است ،افزود :باید به سمتی حرکت کنیم تا ارائه خدمات به
مردم با استفاده از فناوریهای روز انجام گیرد.

او برای رسیدگی به تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر فرستاده
خواهند شد و چنان چه ظرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ دادنامه از
ناحیهاشخاصیکهحقاعتراضبهتجدیدنظرخواهیدارنداعتراضی
به عمل نیاید ،دادنامه قطعی و برای اجرای احکام ارسال خواهد
شد.هفتم خرداد امسال بود که خبری در باره آزار و اذیت شماری از
دانشآموزانمدرسهایدرغربتهرانتوسطناظممدرسهمنتشرشد.
والدیندانشآموزانهمدرهمانابتداباطرحشکایتبهدنبالبرخورد
قاطعباناظمومؤسسانمدرسهبودند.پسازآنبودکهرهبرانقالبدر
نامهای به رئیس قوه قضاییه دستور رسیدگی به پرونده در اسرع وقت
و اجرای حدود الهی را درباره متهمان صادر کردند.رئیس قوه قضاییه
در نامهای به رئیسکل دادگستری استان تهران دستور رسیدگی
فوری به پرونده را داد .بالفاصله متهم از سوی پلیس دستگیر و به
دادسراتحویلشدتاتحقیقاتازاوآغازشود.باالخرهپسازتحقیقاتو
معاینات پزشکی قانونی مراتب به دادسرا اعالم و در نهایت صبح دیروز
حکم متهم صادر شد.

پاسخ آموزش و پرورش به گالیه فرهنگیان بازنشسته درباره تاخیر در پرداخت ها :

کاری ازدستمان برنمیآید

ماجرای فروش کبد  ۵۰۰میلیونی در پایتخت

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت
آموزش و پرورش در پاسخ به گالیهمندی
برخی فرهنگیان بازنشسته مبنی بر این
که پــاداش پایان خدمت ما بسیار کمتر
از کارکنان دیگر نهادهاست ،اما پاداش
آنها بسیار زودتر از ما پرداخت شده است،
توضیح داد :این یک قانون است و کمتر و
بیشترش را ما تعیین نمیکنیم ،کارهایی
که در حــوزه مالی صــورت میگیرد ،همه
براساس قانون و ضوابط اســت .ما قبول
داریم که دریافتی فرهنگیان نسبت به دیگر
دستگا هها کمتر اســت ،ولی فعال در این
شرایط باید بر اساس قانون عمل کنیم تا
مشکالت حل شود و کار دیگری از دست ما
بر نمیآید.علی الهیار ترکمن در عین حال

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره
به انجام ساالنه  ۱۵۰پیوند کبد در بیمارستان امام
خمینی(ره) گفت :پیوند کبد زنــده به زنــده فقط برای
اطفال به دلیل پایین بودن مرگ مغزی در این افراد انجام
میشود .سیدحبیبا ...دشتی ،فلوشیپ فوق تخصص
پیوند کبد و جراح کبد و مجاری صفراوی در گفتوگو با
خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس ،درباره تبلیغات فروش
کبد در برخی خیابا نهای پایتخت به ویژه میدان ونک
و تبلیغات مطرح شده برای فروش  400تا  500میلیون
تومانی کبد اظهار کرد :این مسئله شوخی بیش نیست چرا
که کبد به اندازه کافی از افراد دچار مرگ مغزی در کشور
وجود دارد و کوتاهترین مدت انتظار برای پیوند مربوط به
بیماران کبدی است .همچنین مراکز پیوند هم اکنون با
ظرفیت تمام کار می کنند و اقدامات مؤثری در این زمینه
صورت گرفته است.

از پرداخت قسط اول پاداش پایان خدمت
فرهنگیان بازنشسته تا آخر تیر خبر داد.
وی به ایلنا گفت :پیشتر مقرر شده بود که
ظرف سه ماه و تا پایان شهریور به صورت
کامل پاداشها تسویه شود .برای پرداخت
اولین قسط با خزانه هماهنگ شده است و
تالش کردیم که قبل از پایان تیر این قسط
را پــرداخــت کنیم و جــای نگرانی زیــادی
هم وجــود نـــدارد.وی ادامــه داد :مسائل
مــالــی دســت یــک نفر نیست ،مجموعه
دستگاههایی که در حوزه بودجه ،مالی و
خزانه با هم درگیر هستند ،باید با هم یک
کار مشترک انجام دهند.مثال ما به عنوان
دستگاه اجرایی باید درخواست بودجه را
از سازمان برنامه داشته باشیم و سازمان

برنامه با توجه به تحقق کلیات منابع کشور،
تخصیص بودجه را به خزانه اعالم میکند و
خزانه هم با توجه به درآمدهای کشور و آن
پولی که وارد حسابهای خزانه میشود،
این پول را تامین میکند ،از این رو این روند
کاری چندجانبه است.الهیار بیان کرد:
تمام تالش ما در ماههای گذشته این بوده
که پاداش خدمت فرهنگیان بازنشسته را
سریعتر پرداخت کنیم ،ولی تاخیر در زمان
به دلیل فرایندهای تامین مالی است،
بنابراین هیچ عمدی درخصوص تاخیر در
کار نیست ،ضمن این که هماهنگیهای
اداری و وصول درآمدها موجب تاخیر شده
است.معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
آموزش و پرورش در خصوص پاداش پایان
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افقی :
-1باور – نابودی – نظرات – از خوردنی ها  -2کاربلد –
کتف – چرک – مدهوش – قابل مشاهده  -3آسانی – آب
عرب – درخت اعدام – اسباب – مرتجع الستیکی – باب
روز  -4ساز شاکی – مدت طوالنی – هویدا – جد  -5الغر
– ریگ – دیدنی ارتش – دور دهان – تیز  -6زین وبرگ
اسب  -تشکر – فرمانروایان -7پشتک – زهر – عشق فرنگی
– ردیــف – والــه  -8ظرف روغــن – درازا – صحرا – موی
مجعد  -9تلخ – جنس خشن – نارس  -سرازیری – مساوی
عامیانه – کوچک ترین ذره  -10خدنگ – کوزه سفالی –
اسباب خانه – وحشی – جذاب  -11گرمی – سگ بیمار
 زودرنج و حساس – برابرعمودی:
-1درستکار  -مفید  -2سوره قلب قرآن – پافشاری -3
خاتم – سوغات کرمان – گشاده  -4اگر – دوا – منقار پرنده
 -5فانی – واحد سطح  -6تیغ – سوگند – پسوند شباهت
 -7عدد فوتبالی – پنج ترکی – مغرور  -8آگاه – نوبت بازی
 -9از جمله رودهایی که به دریای خزر میریزد – اندوه
 -10صومعه – مرکز فرماندهی – گالبی  -11مــادر –

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

پیشوندی به معنی یک میلیاردیم – قدر و مرتبه -12امانت
داران – بصیر  -13درس خوانده – بهره  -14سبک و
شیوه – نت چهارم – دفع مزاحم  -15برهنه – پرهیز –
درخت همیشه لرزان  -16بخیه درشت – مورد مشورت
 -17رنگ موی فوری – اعلی – ناپیدا  -18تکرار حرف
– از سوزنی برگان – ناامید  -19اکسیر – بهتان -20
گروهی از گیاهان  -قصه
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افقی  - 1:هنگام سنجیدن توانایی و قابلیت كسی در انجام
دادن كاری گفته می شود  -برودت  - 2بی چیز و فقیر  -به
جا آوردن  -از قدیمی ترین موزه های جهان در انگلستان
- 3شبعرب-پوستیندوز-قسمتكمعمقدریا-دارای
تركیبناهماهنگوعجیب-4پیشوندتکرار-ظالموستمگر
کامیاب-گستردنی-تکراریکحرف- 5برادهفلز-ظلمتدامیکهبرایفربهشدنپرورشمیدهند-قطعهكوچكیاززمینزراعی- 6آبشاریدركانادا-نمایشنامهایازموریس
مترلینگبلژیکیکهبهخاطرآنبرندهجایزهنوبلشد-دیوار
بلند - 7اتاق کار پزشک  -چند مرتبه  -خراب  -كور مادر زاد
- 8سازاستادحسنناهید-کشورهزارخلیج-سهلوساده
 نافرمان  -نشانه جمع فارسی  - 9نام قدیم شهر آبادان-مردم-پایتختپرو-روغنی- 10بیماریآبمروارید-تازهو
جدید-نقاشیرویشیشه- 11چهارپا-مجموعهداستانی
نوشتهامینفقیری.
عمودی- 1:شهریدرمازندران-بازتابیده- 2فراموشی-
خوردنیهایحالل- 3سطلآبكشیازچاه-امامعلی(ع)
آنرابهترینمیراثمیداند-برگبرنده- 4نقشهانگلیسی
موجودمهیبافسانهای-تهیدست- 5زمینناهموارپرآبو علف  -گذراندن و صرف کردن  - 6آسیاب دستی  -گیاه
رنگرزی- 7چسبیدنپیستونبهسیلندر-كاشفمیكروب
سل  - 8بسیار گرم  -هنر فرنگی  -شهری در یونان  - 9از
سلسله های پادشاهی كره  -سرپوش  - 10اصطالحی در
فوتبال  -انــدازه فرنگی  - 11جنایتكار  -اسبابی برای

تعیین وزن هوا  - 12نوعی مسابقه اسكی  -شکم بند طبی
 - 13پشم شتر  -نقاش فرانسوی قرن هجدهم  -مسابقات
ورزشی سراسری در یك رشته  - 14درون صدف  -از حواس
پنجگانه- 15دریاچهایدرآفریقایجنوبی-آبرووشرف16
دادوستدكردن-حضورندارد- 17افتاده-عقیده-نظریه - 18خودروی فرانسوی  -مردمک چشم  -كلمه پرسشی
- 19شببسیارتاریك-هاون- 20سنگقیمتیازتركیبات
آلومین-رمانیتخیلینوشتهجی.آر.آر.تالکین.
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جدول سخت [شماره ]373

طراح جدول :بیژن گورانی

وزیر آموزشوپرورش گفت :از ابتدای مهر امسال هیچ مسابقه فردی نباید در مدارس برگزار
شود و خط و مشی ما برگزاری رقابتها به صورت جمعی و گروهی است .در این زمینه ،طرح
حذف آزمو نها و کتا بهای کمک آموزشی در دوره ابتدایی به عنوان گامی موثر به اجرا
گذاشته شده است .به گزارش ایسنا ،سیدمحمد بطحایی در گردهمایی معاونان آموزش
ابتدایی و مسئوالن آموزش و پرورش عشایر سراسر کشور در اصفهان ،گفت :مسیر تربیت
در آمــوزش ابتدایی به شدت منحرف شده وهمه تالش ما تنها معطوف به ارتقای دروس
دانشآموزان است .وی افزود :رقابت در دوره ابتدایی برای نمره ،دانشآموزان را بیچاره
کرده واین درحالی است که در بیرون از مدرسه نیاز ،چیز دیگری است .وزیر آموزش و پرورش
افزود :گرچه رقابت محاسنی دارد ولی آن قدر در این حوزه منحرف شدهایم که مزایای آن هم
به تهدید تبدیل شده است .بطحایی در تشریح تبعات منفی رقابتهای فردی به عنوان یک
آسیب آموزشی گفت :وقتی فردی در جمع به عنوان فرد برتر تشویق میشود ،یک نفر تشویق
میشود و صدها نفر تنبیه میشوند که این روش در دوره ابتدایی ،هدفهای تربیتی و پرورشی
ما را به فالکت کشانده است.بطحایی خاطرنشان کرد:
مدارس باید محیطی برای تربیت بچهها و شکوفایی
خالقیت ها باشد و بــرای این منظور باید محیط و
فضای مدرسه به گونهای باشد که دانشآموزان قدرت
انتخاب و ابتکار داشته در آینده زندگی خود
موفق باشند.وزیر آموزش و پرورش تاکید
کرد :اگر قدرت انتخاب در دانشآموزان
به صفر برسد و تنها به دنبال خواستهها
و اهــداف مدرسه باشند وحتی اگر در
دوره تحصیل باالترین معدل و در دوره
دانشگاه در بهترین رشته و دانشگاه
تحصیل کــرده باشند نمیتوانند در
زندگی مشترک خود در آینده موفق
باشند و چه بسا به طالق منجر شود.
خدمت بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان
بیان کرد :دانشگاه فرهنگیان یک دستگاه
مستقلمحسوبمیشودودرقانونبودجه،
ردیف بودجه دانشگاه فرهنگیان مستقل
است.اعتباراتی که بــرای پــاداش پایان

خدمت به وزارت آمــوزش و پــرورش ابالغ
شده ،بابت خود کارکنان آموزش و پرورش
است .هم اکنون همکاران ما در دانشگاه
فرهنگیان در حال پیگیری بودجه خود
هستند.
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مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه
سالمت ایران تعداد دندان پزشکان عمومی و متخصص
طرف قــرارداد با این سازمان در سال  ۹۶را دو هزار و
 ۵۰۳نفر اعالم کرد و گفت :بیش از دو میلیون نفر برای
خدمات دنــدان پزشکی عمومی و تخصصی به مراکز
طرف قــرارداد بیمه سالمت مراجعه کرد هاند و حدود
 ۳۵میلیارد تومان برای این گروه هزینه شده است.به
گزارش ایسنا ،دکترحنان حاج محمودی با اشاره به این
که خدمات دندان پزشکی به صورت محدود در خدمات
جرمگیری ،کشیدن دندان و جراحیهای لثه و ترمیم
دنــدان شماره شش کودکان از قبل از سال  ۷۸تحت
پوششبیمههایپایهبودهاست،گفت :اینبستهخدمتی
با رویکرد خدمات پیشگیرانه بازبینی شد و  ۱۷خدمت

...
اخبار

برق  ۵ساختمان مرکزی بانک ها قطع شد
شرکت توزیع نیروی برق تهران بــزرگ اعــام کــرد :برق
ساختمان مرکزی پنج بانک و  25ساختمان اداری در
پایتخت به علت رعایت نکردن الگوی مصرف و بخشنامه
استانداری مبنی بر مدیریت و کاهش مصرف انــرژی،
قطع شد.به گزارش روز یک شنبه ایرنا از روابط عمومی
شرکت مزبور ،تامین برق پایدار در شرایط فعلی اهمیت
بسیار زیادی دارد و برق اداره ها و نهادهایی که مدیریت
مصرف بهینه را رعایت نکنند ،قطع خواهد شد.قطع برق
 30مرکز یاد شده بر اســاس گــزارش دریافتی از کمیته
ویژه کنترل و ممیزی مصارف برق اداره ها که از  11بانک
و ساختمان های اداری پایتخت ارزیابی ویــژه به عمل
آوردند در چارچوب رعایت نکردن بخشنامه استانداری و
بد مصرفی قطع شد.کمیته ویژه کنترل و ممیزی مصارف
برق اداره ها در قالب برنامه نظارت بر ارزیابی دستور رئیس
جمهوری مبنی بر کاهش مصرف انرژی و نظارت بر حسن
اجرای بخشنامه استانداری تهران مبنی بر قطع سیستم
های سرمایشی از ساعت  13:30و رعایت مصرف بهینه
برق از ابتدای پیک ،به صورت سرزده به اداره های مختلف
مراجعه می کنند.چگونگی نحوه مصرف انرژی و رعایت
الگوی مصرف توسط عوامل کمیته پایش و ارزیابی و نتایج
به مقام های ذی ربط منعکس و در صورت انطباق نداشتن
با دستورالعمل های اجرایی ،برق قطع خواهد شد«.کامبیز
ناظریان» معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع
نیروی برق تهران بزرگ پیش از این در این زمینه گفته بود:
با توجه به وظیفه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
درخصوص کنترل پایش مصرف انــرژی ،این شرکت در
چارچوب نظارت بر حسن اجرای بخشنامه مربوط ،با اعزام
 250گروه فنی و مهندسی به سازمان ها و اداره های شهر
تهران برای ارزیابی و پایش مصرف انرژی و نظارت بر حسن
اجرای این بخشنامه و رعایت الگوی مصرف برق اقدام کرد.

تعیین حداکثر قیمت قبردربهشت زهرا
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دندان پزشکی در سال ۹۳توسط دبیر شورای عالی بیمه
خدماتدرمانیکشورتحتپوششبیمهقرارگرفت.بنابر
اعالم روابط عمومی سازمان بیمه سالمت ،وی ادامه داد:
آموزش بهداشت ،جرمگیری و بروساژ کامل یک فک،
پروفیالکسی و فلوراید تراپی ،فیشور سیالنت دندان
شش ،کشیدن دندان قدامی( شیری ودایمی) ،کشیدن
دنــدان خلفی (شیری و دایمی) ،کشیدن دنــدان عقل
معمولی ،ترمیم یک سطحی با کالس پنج آمالگام ،ترمیم
دو سطحی آمالگام ،ترمیم سه سطحی آمالگام ،ترمیم اچ
شیمیایی یک سطحی ،ترمیم اچ شیمیایی دو سطحی،
ترمیم اچ شیمیایی سه سطحی ،اچ نوری یک سطحی ،اچ
نوری دو سطحی ،اچ نوری سه سطحی و وارنیش فلوراید
دو فک از جمله خدماتی است که تحت پوشش بیمه است.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرابا اشاره به تصویب دیروز
الیحه فــروش قبر در صحن علنی شــورای شهر گفت :با
تصویب این لوایح ،شرایطی فراهم شد تا مراجعان داغدار
بتوانند از خدماتی که برای رفاه حال آن ها در نظر گرفته
شده است ،استفاده کنند .به موجب این الیحه کماکان یک
طبقه قبر در سازمان بهشت زهــرا(س) به صورت رایگان
اختصاص می یابد و هر شهروند که به سازمان بهشت
زهــرا(س) مراجعه کند ،از سه طبقه قبر ،یک طبقه را به
صورت رایگان و دو طبقه باقی مانده خالی را به صورت یارانه
ای با قیمت یک میلیون تومان دریافت خواهد کرد .سعید
خال به مهر گفت :حتی اگر کسی توان پرداخت همین
مبلغ یا مبلغ اندک خدمات شست وشو ،تکفین و تدفین
را هم نداشته باشد ،به موجب این الیحه ،سازمان بهشت
زهرا(س) می تواند تا  ۱۲قسط آن را تقسیط کند .باید بیان
کنم که در سال  ۱۳۹۶سازمان بهشت زهرا(س) حدود 22
هزارو  500قبر رایگان به شهروندان عزیزمان اهدا کرده
است .او تاکید کرد :تصویب الیحه قیمت قبر در شورای
اسالمی شهر تهران خط بطالنی بر شایعات قبر نجومی بود.

داروی گران قیمت بیماران پیوند کلیه
رایگان شد
یکی از پرمصر فترین داروهــای بیماران پیوندی کلیه
که در ماههای اخیر با رشد دو برابری قیمت روبه رو شده
بــود ،با پیگیر یهای انجمن خیریه حمایت از بیماران
کلیوی و دستور مسئوالن وزارتــخــانـههــای بهداشت و
رفاه ،از امروز در داروخانههای سراسر کشور به صورت
رایگان توزیع میشود .به گــزارش ایسنا و بنا بر اعالم
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ،مدتی پیش
داریـــوش آرمـــان  -رئیس انجمن حمایت از بیماران
کلیوی درباره برخی مشکالت و رشد قیمت داروی این
بیماران در ماههای اخیر ابــراز نگرانی کرده بود .وی با
تقدیر از اقــدام به موقع وزارتخانههای بهداشت و رفاه
بــرای پیگیری این موضوع  ،گفت :با توجه به مشکالت
جدی که افزایش قیمت داروی « راپامیون»برای بیماران
پیوند کلیه بــه وجــود آورده بــود ،جــای تشکر دارد که
وزیــران بهداشت و رفــاه دستور توزیع رایگان ایــن دارو
را دادنــد و از امــروز ایــن دارو در داروخــانـههــای سراسر
کشور در دسترس بیماران پیوند کلیه قرار گرفته است.
آرمان ادامه داد :امیدواریم این روند ادامه یابد تا بخشی از
مشکالت بیماران پیوندی برطرف شود.

اعالم نتایج آزمون استخدامی
آموزش و پرورش در هفته اول مرداد
رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی وزارت آمــوزش و
پــرورش با اشــاره به این که طبق وعده سازمان سنجش،
نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا هفته اول مرداد
اعالم میشود ،گفت :مصر هستیم تا شهریور گزینش را
انجام دهیم و پذیرفته شدگان از مهر وارد دوره حرفه آموزی
یک ساله در دانشگاه فرهنگیان شوند .اسفندیار چهاربند
در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به پرسشی در خصوص
زمان اعالم نتایج ،گزینش و برگزاری دورههای صالحیت
حرفهای برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت
آمــوزش و پــرورش که تیر امسال برگزار شد ،اظهار کرد:
همکاران ما در سازمان سنجش به ما قول دادهاند که نتایج
مرحله اول و معرفی شدگان دو برابر ظرفیت را در هفته اول
مرداد به ما اعالم کنند.
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