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مدارس ما کمتر میتوانند روحیه نشاط
را به دانش آموزان القا کنند

مهر -وزیرآموزشوپرورشگفت:مدارسماکمترمیتوانندروحیهنشاطرابهدانشآموزانالقاکنند.محمدبطحاییافزود :مدرسهمحلیاستبرایتمرینزندگیکردن.تمرین
زندگیکردنبهآنمعناستکهآنچهدرزندگیفردیواجتماعیبایدفرابگیریددرمدرسهبیاموزید واینکهچگونهظرفیت تحملدرزندگیراافزایشدهیدکهمتاسفانهامروزهدر
مدارسبهآنبیتوجههستیمومدارسماکمترمیتوانندروحیهنشاطرابهدانشآموزانالقاکنند.

...
خبر

بطحایی :استفاده ازنمادهای ضدتربیتی
دراقالم مصرفی دانشآموزان ممنوع است
دانش پور -وزیر آموزش و پرورش با بیان این که استفاده
از نمادهای ضد تربیتی که برخی دانشآموزان در مدرسه
استفاده میکنند ،ممنوع است اظهار کرد :برخی نمادها
تاثیرات سوئی چون ذهنیت گرایی مفرط و انزوای باال را به
جای می گذارند .سید محمد بطحایی روز گذشته در جمع
خبرنگاران همچنین درباره اردوگاه باهنر گفت :دولت با
همکاری همه دستگاههای اجرایی مکلف بود برای دریافت
تسهیالت وثیقه بگذارد و آموزش و پرورش ،اردوگاه باهنر را
به وثیقه گذاشت .وی توضیح داد :البته اشکال حقوقی در
تنظیم قرارداد بوده اما اصال و ابدا اردوگاه فروخته نشده
است بلکه اردوگــاه متعلق به آموزش و پرورش و معاونت
پــرورشــی اســت و امــیــدوارم با پــرداخــت دیــون به وسیله
سازمان برنامه و بودجه که بهزودی اتفاق می افتد کل
دیون پرداخت شود.

...

رسانه ها
نجات پیرزن از غرق شدن در آخرین لحظه
پیرزنیکههنگامشنادریکیازرودخانههایچیندرمعرض
غرقشدنقرارگرفتهبودباهوشیارییکیازشاهدانعینی
نجات یافت .در ویدئویی که منتشر شده است مشاهده می
شودهنگامیکهپیرزندرحالدستوپازدنوجدالبامرگ
است یکی از شاهدان عینی که یک پیرمرد بود بالفاصله به
داخل آب می پرد و او را نجات می دهد .بنا به گزارش رسانه
هایچیناینزندرحالشنادررودخانه"هان"چینبودکه
دچار این حادثه شد .خونسردی پیرمرد در لحظه نجات این
زن در حالی که سیگار بر لب داشت مورد توجه رسانه های
چینیقرارگرفت.

افسردگی در کمین دختران چاق
متخصصانسالمتبراساسیافتههایبهدستآمدهتاکید
کردندکهدخترانچاقبیشتراحتمالدارددردورانکودکی
و نوجوانی به افسردگی دچار شوند .طبق اعالم سازمان
بهداشت جهانی ( )WHOدر سراسر جهان بیش از ۴۰
میلیون کودک در سن پنج سالگی دچار اضافه وزن یا چاقی
هستند .همچنین افسردگی دلیل اصلی کاهش کیفیت
زندگی کودکان است که بر عملکرد آنان در مدرسه ،دوست
یابیوحتیخطرگرایشبهموادمخدرتاثیرمیگذارد.

فقط در حد یک توصیه

رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش:

وزارت بهداشت: پزشکان در مطب ها
کارتخوان داشته باشند

افراد واجد شرایط استخدام برای
آموزش و پرورش نداریم

دانش پور-سخنگویوزارتبهداشتبهپزشکانتوصیه
کردبرایراحتیمردمدستگاهکارتخواندرمطبهایشان
فراهمکنند.ایرجحریرچیروزگذشتهدرنشستهفتگیبا
خبرنگارانبابیاناینکهبهعنوانیکپزشکونهبهعنوان
معاون وزارتخانه ،خجالت میکشم که تهیه کارتخوان
که کار بسیار آسانی است در بعضی از مطبها فراهم
نشده اســت.وی اظهار کــرد :در شرایط کنونی امکان
تهیه کارتخوان بسیار آسان است و این تسهیالت در
بسیاری از مطبهای پزشکان فراهم شده است اما هیچ
الزام قانونی برای استفاده از کارتخوان در مطب وجود
نــدارد .حریرچی افــزود :استفاده از کارتخوان کاری
است که بیشتر جنبه اخالقی و عرفی دارد و از نظر قانونی
سازمان مالیاتی برخی از صنوف را ملزم به استفاده از
کارتخوان در صندوق کرده است ولی هنوز برای گروه
بهداشت و درمــان این الــزام وجــود نــدارد .سخنگوی
وزارت بهداشت با بیان این که قانون جامعه پزشکی
براساس صنوف دیگر است
خــاطــرنــشــان کـــرد :از نظر
اخالقی بهتر است پزشکان
بــرای راحتی مــردم شرایط
الزم مانند استفاده از دستگاه
کارتخوان را در مطب هایشان
فراهم کنند .وی اظهار کــرد :بــرای الزامی و قانونی
کردن این کار ،یک قانون مصوب از طرف مجلس باید
وجود داشته باشد تا بتوان این کار را قانونی و الزامی

رئیسمرکزبرنامهریزی،منابعانسانیوفناوریاطالعات
وزارت آمــوزش و پــرورش گفت :سال گذشته  ۴۲هزار
ردیف استخدامی بعد از  ۱۷سال برای آموزش و پرورش
ایجاد شد که  ۱۷هزار نفر از طریق آزمون اردیبهشت ماه
و  ۲۵هزار نفر از طریق آزمون سازمان سنجش در تیرماه
جذب خواهندشد .به گزارش ایسنا ،چهاربند ادامه داد:
 ۳۴۰هزار نفر در این آزمون که  ۱۵تیرماه امسال برگزار
شد ،شرکت کردند که علیرغم انتظار سازمان سنجش
توانست ۲۵هزارنفررامعرفیکند،کهایننشانمیدهد
عالوه بر نبود بودجه مناسب یا نبود مجوز ،خروجیهای
آموزش عالی ما نیز به شدت افت کردند که این زنگ خطر
استزیرااز ۳۴۰هزارشرکتکنندهبایدحداقل ۳۵هزار
نفر معرفی می شدند که این بیانگر ضعف نظام آموزشی
ماست.رئیس مرکز برنامهریزی ،منابع انسانی و فناوری
اطالعاتوزارتآموزشوپرورشگفت:آموزشعالیباید
پاسخگوباشدکهباوجودبرگزاریکنکوروهمچنینچهار
سال که در دانشگاه شهریه
میگیرد ،چرا باید وضعیت
دانـــش آمــوخــتــگــان مــا این
گونه باشد؟ بــرای دانشگاه
فرهنگیان رتبه زیر ۶۵۰۰
نمیگیریم اما آموزش عالی با
ظرفیتیکهداردخروجیقانعکنندهایندارد.ویباتاکید
بر این که آموزش و پرورش باید در دانشگاه فرهنگیان
سرمایهگذاریکند،گفت:سهدورهاستکهبراساسماده



کرد .البته پرداخت مالیات موضوعی مستقل است.
اما پزشکان میتوانند طبق قانون از دستگاه کارتخوان
استفاده کنند و هم میتوانند استفاده نکنند.حریرچی
درباره تغییر و تحوالت در وزارت رفاه و این که گفته می
شود وزارت بهداشت به دنبال انتقال سازمان تامین
اجتماعی به مجموعه
حریرچی:استفادهاز
وزارت بهداشت است،
کارتخوانکاریاستکه
گفت :تغییر و تحوالت
بیشترجنبهاخالقی
جدید رخ داده ارتباطی
وعرفیدارد
بـــا وزارت بــهــداشــت
نــدارد .موضع ما کامال
از قبل مشخص بوده و وزارت بهداشت به عنوان متولی
سالمت تاکید دارد که درمان مردم باید تحت سیاست
گذاری وزارت بهداشت باشد.

...

بهشت زهرا
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...
پلیس



 ۲۸بهایننتیجهرسیدیمکهدیپلمههایماخیلیباسوادتر
از خروجیهای آموزش عالی هستند ۳۴۰ .هزار نفر در
آزموناستخدامیبامدارکتحصیلیمختلفکارشناسی،
ارشــد و دکترا شرکت کردند امــا حد نصاب باالترین
نمره استان  ۵۰درصد بوده است.وی افزود :در آموزش
و پــرورش مسائلی نظیر
چهاربند:بهایننتیجه
بحران نیروی انسانی،
رسیدیمکهدیپلمههای
نبود اعــتــبــارات و مجوز
ماخیلیباسوادتراز
استخدام و نبود افــراد
خروجیهایآموزشعالی
واجــد شرایط استخدام
هستند
مشاهدهمیشدبنابراین
با توجه به کیفیت دانشگاه فرهنگیان باید در این دانشگاه
سرمایهگذاریکنیمتامعلمانیدرشأنتعلیموتربیتنظام
اسالمیداشتهباشیم.

...
حج

حداکثر قیمت قبر در بهشت زهرا
 16میلیون تومان

نیمی از حوادث مرگبار جاده ها
در ساعت ۸

وجود یک میلیون و  ۳۰۰هزار
پشت نوبتی حج تمتع

رئیس سازمان بهشت زهــرا در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که
حداقل و حداکثر قیمت قبر در بهشتزهرا چه میزان است ،گفت:
حداکثر  16میلیون تومان و حداقل آن رایگان است و با این مبالغ
سازمان بهشتزهرا خدمات الزم را ارائه میدهد .به گزارش فارس،
سعید خال گفت :سازمان بهشتزهرا باتوجه به حجم فعالیتی که
دارد تنها تا پنج سال آینده ظرفیت دفن اموات را خواهد داشت .وی
با اشاره به این که یک میلیون و  300هزار نفر در بهشتزهرا دفن
شد هاند ،گفت :دو هزار و  400نفر مشاهیر در سازمان بهشتزهرا
دفن شدهاند.

رئیس پلیس راهور با اشاره به این که سرعت غیرمجاز ،اصلیترین
عامل سوانح ترافیکی است ،از وقوع حدود نیمی از تصادفات در
ساعت  8خبر داد .به گــزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس ،سردار
مهری بیشترین علل تصادفات را "سرعت غیرمجاز" برشمرد و
افزود :توجه نکردن به جلو ،خستگی و خواب آلودگی با  40درصد و
سبقت های غیرمجاز و انحراف به چپ با  15درصد ،سهم بیشتری
از تصادفات را به خود اختصاص داده انــد .همچنین  23درصد
تصادفات در بازه زمانی  16تا  20بوده و  45درصد از تصادفات بین
ساعت  16تا  12شب اتفاق افتاده است.

رئیس سازمان حج و زیــارت گفت :حــدود یک میلیون و  ۳۰۰هزار
نفر برای سفر به حج تمتع در نوبت انتظار هستند که اعزام این تعداد
متقاضی حــدود  ۱۳سال طول میکشد .به گــزارش مهر ،محمدی
افزود :اگر ساالنه  ۱۰۰هزار نفر نیز عزیمت کنند ،در حدود  ۱۳سال به
طول میانجامد و حتی باید به عالقه مندان سفر حج که تاکنون ثبت نام
نکرده اند و اشتیاق به این موضوع دارند ،توجه شود .وی افزود :برخی
کشورها همانند مالزی رویکرد جالبی دارند به این ترتیب که برای
کسانی که عالقه به این سفر دارند ،از کودکی صندوق سپرده گذاری
حج ایجاد می کنند.

...

از میان خبر ها
وزارت بهداشت

کمبود دارو در ایران مانند کشورهای
اروپایی و آمریکایی است

سـخنگوی وزارت بهداشـت بـا بیـان ایـن کـه ایـران هـم
بـه طـور متوسـط ماننـد دیگـر کشـورهای اروپـای غربـی
یـا آمریکا یـک تـا  2درصـد کمبـود اقلام دارو دارد ،اظهار
کـرد :در مقطعـی مـا  ۳۰۰تـا  ۳۵۰قلـم کمبـود دارو
داشـتیم ،اما طی مـاه اخیر بـه دلیـل نوسـانات ارزی ،۴۰
 ۵۰قلم کمبود دارو آن هم درخصوص داروهای خارجی
داریـم .ایـرج حریرچـی روز گذشـته در نشسـت هفتگی با
خبرنـگاران ضمن بیان ایـن مطلب به احتـکار دارویی هم
اشـاره کرد و به احتـکار کنندگان هشـدار داد :مـا در بازار
اهرمهـای الزم را داریـم و ایـن افـراد وارد لیسـت سـیاه ما
میشـوند و بـا آن هـا از طرف مـا و مراجـع قانونـی برخورد
قانونـی صـورت مـیگیرد.
▪مکمل ،دارو نیست

حریرچی بــا اشــاره بــه ورود مکمل هــا بــه نسخه های
پزشکان تاکید کــرد :به دلیل بازاریابی شرکتهای
دارویی به تازگی مکملها هم وارد نسخه های پزشکان
شده است در حالی که مکمل ،دارو نیست.
حریرچی با اشاره به دو مورد درگیری هفته گذشته با
پزشکان اظهار کرد :این دو اتفاق هیچگونه ارتباطی با
وزارت بهداشت و درمان و حوزه سالمت نداشت و یکی
از آن ها به دلیل مسائل خانوادگی و دیگری به دلیل
مشکل مالی رخ داده است.
▪دستور وزیر بهداشت برای بیماران خاص

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال ایسنا درباره
برخی مباحث مطرح شده مبنی بر حذف پوشش بیمهای
ملزومات مصرفی بیماران تاالسمی گفت :وزیر بهداشت
موکدا دستور دادند که شرایط بیماران خاص هیچ تغییری
پیدا نکند و طبق اعالم شورای عالی بیمه هیچ خدمتی از
پوشش حمایتی بیمه برای بیماران خاص از بسته خارج
نشده است.
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