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تعداد مبتالیان به  HIVدر کشور به  37هزار و  650نفر رسید
مرکز مدیریت بیماریهــای واگیر وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
اعالم کرد :بر اساس آخرین آمار موجود
تــا پایــان ســال  1396در مجمــوع 37
هــزار و  650فــرد مبتال به  HIVدر کشــور
شناســایی ،ثبت و گزارش شــده است که
 83درصــد آنان را مــردان و 17درصد را
زنانتشکیلمیدهند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،

51درصد موارد ثبت شــده  HIVدر گروه
سنی  21تا  35سال هستند.
بر اساس این گزارش ،نظام گزارش دهی
از کل مــوارد شــناخته شــده ایــن ابتال به
ویروس تعداد  13هزار و  293فوتی ثبت
شــده اســت و  15هزار و  278نفر نیز وارد
مرحله ایدز (اچای وی پیشرفته) شدهاند.
بــر اســاس اعــام مرکــز مدیریــت
بیماریهــای واگیــر وزارت بهداشــت،
علل ابتــا بــه  HIVدر بیــن کل مواردی

کــه از ســال  1365تاکنــون در کشــور بــه
ثبــت رســیدهاند بــه ترتیــب ،تزریــق بــا
وســایل مشــترک در مصرفکننــدگان
مــواد (61.7درصــد) ،رابطــه جنســی
(20.3درصــد) و انتقال از مادر به کودک
( 1.5درصــد) بــوده و راه انتقــال در 16.3
درصــد از ایــن گــروه نامشــخص مانــده
است .همچنین راه انتقال  2دهم درصد
مبتالیــان از این موارد مربــوط به خون و
فرآوردههــای خونــی در ســالهای پیش

وزیرآموزشوپرورشخبرداد

از اجرای سیاســت پاالیش صد درصدی
خون ســالم توسط ســازمان انتقال خون
اســت .در این گزارش آمده است :الگوی
راه انتقــال و درصد ابتــای زنان و مردان
در ســالهای اخیــر تغییر کرده اســت به
گونهای که از کل موارد شناسایی و گزارش
شــده در ســال  32 ،1396درصــد مــوارد
ثبــت را زنــان و  68درصد آنهــا را مردان
تشــکیل میدهنــد و راه احتمالی انتقال
در  33درصــد مــوارد اعتیــاد تزریقــی،

تشکیل ستادی ویژه
برای پیگیری ثبت نام دانشآموزان اتباع

47درصد روابط جنسی (24درصد زن و
23درصد مرد)؛  2درصد مادر به کودک
و در  18درصــد راه احتمالــی ابتــا ،بیان
نشــده اســت .ضمناً هیــچ مــورد ابتالی
جدیــدی از طریــق خــون و فرآوردههای
خونی ثبت نشــده است .همچنین از کل
زنان مبتال از طریق روابط جنسی در سال
 ،1396حــدود  45درصد موارد ،همســر
فرد مبتال به  HIVو  29درصد نیز همسر
فرد دارای رفتار پرخطر بوده است.

وزیــر آمــوزش و پــرورش از تشــکیل ســتاد ویــژهای برای
پیگیــری و رفــع مشــکل ثبــت نــام دانشآمــوزان اتبــاع
اخبـــار خارجی خبر داد.
به گزارش ایســنا ،سیدمحمد بطحائی در صفحه توییتریاش به سؤال یکی
از مخاطبــان پاســخ داد و در واکنــش پیامــی تحــت عنوان «امســال شــرایط
ثبت نام مدرســه کودکان افغانستانی بشــدت سخت شده بهطوری که انگار
میخواهند جلوی تحصیلشان را بگیرند .بچهای که تو کوره آجرپزی زندگی
و کار میکنــه یا بچ ه کپرنشــین قبض آب و برق از کجــا بیاره؟ بچههامون که
دوســاله طعم مدرســه رو چشــیدند دارنــد از مهر جا میمونــن ،کاری کنید.
تعدادی از کودکان سال گذشته نتونستن برن مدرسه،امسال میگن هرکس
پارسال نرفته امسال دیگه نمیتونه بره .به همین راحتی بسیاری از کودکان
که با شــوق منتظر بودنــد ،دوباره محروم از تحصیل میشــوند ».قول داد تا
ســتاد ویژهای برای رفع مشــکالت تشــکیل دهــد .در پیام توییتــری بطحائی
آمده اســت« :امسال با استفاده از تجربه ســال گذشته ،ستاد ویژهای را برای
پیگیری و رفع مشکل ثبت نام میهمانان عزیزمان از افغانستان و سایر اتباع
تشکیل خواهیم داد که بزودی اطالعرسانی خواهد شد».

مدیر کل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با «ایران»:

معلمان مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نمی شوند

بنابر اعالم مسئوالن آموزش و پرورش مهر ماه امسال این وزارتخانه با کمبود 116هزارنیرو مواجه است
هدی هاشمی
خبرنگار

عکس :ایسنا

در پــی تصویــب قانــون ممنوعیــت
بهکارگیری بازنشستگان در دستگاههای
اجرایی توســط مجلس شورای اسالمی،
مسئوالن آموزش و پرورش اعالم کردند
معلمان بازنشسته مشــمول این قانون
نمیشوند .آنها با اشاره به کمبود معلم
در مــدارس میگوینــد :بازنشســتگی
معلمان و خروج آنها از وزارت آموزش
و پرورش باعث شــده تا حوزه آموزشــی
با کمبــود جــدی معلم و خالــی ماندن
برخی از کالس ها مواجه شــود ،چالشی
که حــاال برای ایــن وزارتخانــه تبدیل به
یک بحران شــده است .البته آن طور که
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش اعالم
کردهاند مهر ماه امســال ایــن وزارتخانه
با کمبــود 116هزارنیرو مواجه اســت و با
رونــد فعلی پذیرش اندک در دانشــگاه
فرهنگیــان و ســهمیههای اختصــاص
یافته به آموزش وپرورش در آزمونهای
استخدامی نمیتوان به این کسری نیرو
پاســخ داد .همین موضوع موجب شــد
تا حاال مسئوالن آموزشی اعالم کنند که
برای ایــن کمبود از نیروهای بازنشســته
خــود اســتفاده میکننــد .تصمیمــی که
البته با همراهی مجلس همراه بود.
بهگــزارش خبرنــگار «ایــران» ،طبق
اعــام مســئوالن آمــوزش و پــرورش
ایــن وزارتخانه بــا کاهش شــدید نیروی
انســانی در  8ســال آینده روبه رو خواهد
شــد .براســاس آمارها تا ســال 320 ،99
هــزار نیــرو و تــا ســال  330 ،1404هــزار
نیــروی دیگــر (مجموعاً  650هــزار نیرو
از  910هــزار نیروی موجــود) در آموزش

و پــرورش بازنشســته میشــوند .این در
حالی اســت کــه  13میلیــون دانشآموز
کشــور تا ســال  99بــه  14میلیــون و 300
هــزار نفر و تا ســال  1404بــه  17میلیون
و  200هــزار نفــر میرســد .آنطــور کــه
مسئوالن آموزش و پرورش میگویند اگر
ساالنه بتوانند 30هزار معلم را تربیت و
جذب کنند شــاید بتواننــد این کمبودها
را جبــران کنند .همین کمبودها موجب
شده تا برخی از مدارس از نیروهای آزاد
در قالب طرح خرید خدمات آموزشــی
اســتفاده کننــد .البته مســئوالن آموزش
و پــرورش نگاهــی هــم بــه معلمــان
بازنشسته خود دارند .موضوعی که «یار
ن بر» مدیر کل امور اداری
محمد حســی 
و تشــکیالت وزارت آمــوزش و پــرورش
بر آن اشــاره کرد :به علت کمبود معلم
مجبور هستیم که از نیروهای بازنشسته
خودمان اســتفاده کنیم .امســال حدود

 65هــزار نفــر مشــمول بازنشســتگی
هستند که پیشبینی میشود حدود 55
هزار نفر بازنشسته شوند و ما هم کمبود
معلــم داریم بــرای همین بــا قانونگذار
صحبت کردیم تا قانون منع به کارگیری
بازنشستگان درباره معلمان بازنشسته
اجرایی شود و قانونگذار هم این اختیار را
به ما داده است تا فرهنگیانی که امسال
یا ســال هــای پیش بازنشســته شــدهاند
را فقــط در کالس درس بــهکار بگیریــم.
درحقیقــت فرهنگیانــی که پســتهای
اجرایی داشتند یا در ستاد کار میکردند
اگــر بخواهنــد بعــد از بازنشســتگی در
وزارتخانه مشغول باشند فقط میتوانند
در کالس تدریس کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دربــاره
بازنشستگی معلمان هیچ گونه اجباری
وجــود نــدارد ،تأکیــد کــرد :معلمانــی
کــه در آســتانه بازنشســتگی قــرار دارند

میتواننــد بــا مناطق خــود بــرای ادامه
فعالیــت صحبــت کننــد همینطــور
بهعلت کمبود نیرو در کالسهای درس
فراخوانــی را بیــن معلمــان بازنشســته
پخــش کردیــم تا آنها اعــام کنند که آیا
مایــل بــه حضــور در کالسهــای درس
هســتند یــا خیــر؟ هماکنــون آمــاری از
معلمــان بازنشســته که به فراخــوان ما
جــواب مثبــت دادهانــد نداریــم .آمارها
تا شــهریور مــاه کامــل و اعالم میشــود
چــرا کــه باید بــرای معلمان بازنشســته
یــک شناســه کاری در ســایت آمــوزش
و پــرورش ایجــاد کنیــم .مدیــر کل امــور
اداری و تشــکیالت وزارت آمــوزش و
پــرورش به کمبــود نیروی معلمــان در
شــهرهای مختلــف اشــاره کــرد و گفت:
تقریباً همه استان های کشور کمبود نیرو
دارند اما سیســتان و بلوچستان ،تهران،
آذربایجــان غربــی ،کرمان و خوزســتان

طرح جدید مجلس برای خدمت سربازی

با تصویب طرح «داوطلب بسیجی» سربازی داوطلبانه و حرفه ای می شود

عکس :ایسنا

عضــو کمیســیون حقوقــی و قضایــی
مجلــس از طــرح جدیــد مجلــس برای
تغییــر شــیوه اجــرای خدمــت وظیفــه
عمومــی خبــر داد .ابوالفضــل ابوترابــی
توگــو بــا تســنیم دربــاره طــرح
در گف 
جدید مجلس برای تغییر شــیوه اجرای
خدمت نظــام وظیفه ،گفت :بر اســاس
طــرح جدید مجلــس که بــا الگوگیری از
تجربیات ســپاه در مناطق مرزی تدوین
شــده است ،سربازی بهصورت داوطلب
و حرفــهای در میآیــد و میتوانــد تــا 5
ســال به طــول بیانجامــد .البته کســانی
کــه میخواهنــد در دســتگاههای دولتی
اســتخدام شــوند و ســربازی هــم نروند،
بایــد ســه برابــر مبلغــی را که ســتاد کل
نیروهای مســلح برای یک سرباز هزینه
میکنــد ،پرداخــت کنند.بهگفته وی این
طــرح هماکنــون در کمیســیون امنیــت
ملی مجلس مطرح شــده و قرار است با
تشکیل کار گروهی متشکل از نمایندگان
ســتادکل نیروهــای مســلح و مجلــس
شورای اسالمی این طرح بررسی شود.
ابوترابــی گفت :شــیوههای مختلفی
از خدمــت نظــام وظیفــه در کشــورهای
مختلــف دنیــا اجرا میشــود که شــامل
خدمــت نظام وظیفه حرفهای ،خدمت
نظــام وظیفــه داوطلب ،خدمــت نظام
وظیفــه اجباری و خدمــت نظام وظیفه
مدنی میشود.
وی افــزود :تنهــا در  28کشــور دنیــا
خدمــت نظــام وظیفــه اجبــاری اجــرا
میشود و در این بین معدود کشورهایی
هســتند که خدمــت اجبــاری آنها بیش
از یک ســال اســت کــه این شــیوه اجرای
خدمــت ســربازی مشــکالت عدیــدهای
را بــه همــراه دارد .بــرای مثــال امــروز
بیشــترین پرونــد ه در ســازمان قضایــی
نیروهــای مســلح مربــوط بــه فــرار از
خدمت سربازی است.
عضــو کمیســیون حقوقــی و قضایی

مجلــس عنــوان کــرد :مجلــس شــورای
اسالمی برای حل این مشکالت و اجرای
بهتــر خدمت نظــام وظیفــه ،طرحی را
پیشــنهاد کردهاســت کــه بــر مبنــای آن
خدمــت ســربازی بهصــورت «داوطلب
بسیجی» اجرا شــود که مشابه این طرح
هماکنون توسط ســپاه در مرزهای کشور
در حال اجرا است .در این طرح سپاه در
استانهای سیستان و بلوچستان و برخی
اســتانهای غربی از مردم بومی منطقه
بهعنوان نیروی داوطلب بســیجی برای
تأمین امنیت مرزها استفاده میکند.
ëëاعــام زمــان اجــرای مقــررات
کسرخدمتهای جدید سربازی
جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه
عمومــی ناجــا دربــاره زمــان اجــرای
مقررات جدید کســرخدمتهای ناشــی
از رزمندگــی ،ایثارگــری و آزادگی والدین
مشموالن به «ایسنا» گفت :سال گذشته
بود که قوانین مربوط به کسرخدمتهای
ناشــی از ایثارگری ،رزمندگی و آزادگی با
نظر نمایندگان مجلس شورای اسالمی
تغییــر کــرد و بــر ایــن اســاس تنهــا در

هرسال  ۲۰هزار نفری که دارای بیشترین
امتیــاز بودنــد میتوانســتند از این کســر
خدمتهــا بهرهمنــد شــوند ،موضوعی
که مورد اعتراض بســیاری از مشــموالن
قرار گرفت و اتفاقاً خود ما نیز موافق آن
نبودیم؛ چرا که تنها افراد دارای  ۲۸و ۲۹
ماه سابقه رزمندگی و آزادگی یا  ۲۸و ۲۹
درصد جانبازی توانستند از آن بهرهمند
شوند.ســردار ابراهیــم کریمــی بــا بیــان
اینکه برای تغییر در این قانون جلســات
متعددی در ســتادکل نیروهای مســلح
و مجلــس شــورای اســامی برگزار شــد،
اظهارکــرد :در نهایت بــا هماهنگیهای
انجام شــده ،تصمیم بــه اجرای طرحی
جدید در مورد کســرخدمتهای ناشــی
از ایثارگــری ،آزادگــی و رزمندگی والدین
مشموالن گرفته و مقرر شد تا به ازای هر
یک ماه ســابقه اســارت و رزمندگی و نیز
بــه ازای هر یک درصد جانبــازی ۱۲ ،روز
کســر خدمت به فرزندان این افراد داده
شود.جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه
عمومــی ناجا با بیان اینکــه همه موافق
این طرح جدید هستیم ،گفت :این طرح

در روزهــای آتــی بــرای اجرا به ســازمان
وظیفــه عمومــی ناجــا ابــاغ خواهــد
شــد.کریمی درباره اینکه آیا افراد دارای
 ۲۸و  ۲۹ماه ســابقه رزمندگی و اسارت و
نیــز  ۲۸و  ۲۹درصد جانبازی از ســربازی
معاف میشــوند یا طبق مقررات جدید
با آنها رفتار میشــود ،گفت :این افراد از
ســربازی معاف خواهند شد ،اما افرادی
کــه کمتــر از ایــن مــدت دارای ســابقه
هســتند نیــز طبــق همیــن فرمول کســر
خدمت دریافت خواهند کرد.
بــه گفتــه کریمــی ،دراجــرای طــرح
جدیــد ،دیگــر تفاوتــی نــدارد کــه فردی
یک ماه ســابقه داشــته یا  ۲۰ماه و به هر
فرد ،متناسب با سابقهاش کسر خدمت
داده خواهــد شــد .جانشــین رئیــس
ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا ،درباره
اینکــه آیا ســربازان در حــال خدمت نیز
میتوانند از این مقررات جدید بهرهمند
شــوند ،گفت :ســربازان درحال خدمت
نیــز میتواننــد درخواســت خــود را بــه
یــگان محل خدمــت ارائه کــرده و از این
کسرخدمتها بهرهمند شوند.

از جمله اســتانهایی هســتند که بحران
معلم دارنــد .همچنین کمبــود نیرو در
مقطع ابتدایی و پایه دوازدهم بیشــتر از
دیگر مقاطع احساس میشود.
حســین بــر بــه راهکارهــای وزارت
آموزش و پرورش برای جذب معلمان
اشــاره کــرد و گفــت :وزارت آمــوزش و
پــرورش ســه راهکار برای جــذب نیروی
انســانی دارد ابتــدا از طریــق اســتخدام
آزاد جــذب معلم داریم که  17هزار نفر
در آزمــون اســتخدامی امســال شــرکت
کردهانــد و در کنــار آن هــم از نیروهــای
حق التدریسی ،خرید خدمات آموزشی
و معلمــان بازنشســته هــم اســتفاده
میکنیم.
ëëمعلمان بازنشســته حق التدریسی کار
میکنند
ســید حمایــت میــرزاده ،ســخنگوی
کمیســیون آمــوزش مجلــس بــا اشــاره
به قانــون منع بهکارگیری بازنشســتگان
اظهــار کــرد :اســتفاده از معلمــان
بازنشســته دولــت را متضــرر نمیکند و
معلمان بازنشسته مشمول قانون منع
بهکارگیــری بازنشســتگان نمیشــوند.
ش و پرورش
امسال  ۶۵هزار نفر در آموز 
بازنشســته میشــوند کــه بیشــک برای

جبران بخشــی از کســری نیــرو میتوان
از بخشــی از آنــان برای ادامــه همکاری
دعوت کرد.
وی افــزود :از معلمانی که  ۳۰ســال
خدمــت شــان بــه اتمام رســیده اســت
میتــوان در مدارس اســتفاده و معضل
کمبود معلم را رفــع کرد؛ درواقع نیازی
به بازنشسته شــدن تمامی معلمان در
پایــان ســال نیســت و آموزشوپــرورش
میتواند بهدلیل کمبود نیرو از تعدادی
از آنهــا اســتفاده کنــد .قانــون منــع بــه
کارگیری بازنشســتگان در مــورد افرادی
اســت کــه بــ ه صــورت تماموقــت و ۸
ساعت در روز کار میکنند.
ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و
تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی
افــزود :اســتفاده از معلمان بازنشســته
دولت را متضرر نمیکند زیرا بهصورت
حقالتدریســی جــذب میشــوند و بــر
اســاس قانون نیز حداکثر ساعات مجاز
برای اســتفاده از بازنشســتگان یکسوم
ســاعات اداری کارمندان رســمی اســت
و حقالزحمــه ایــن افــراد متناســب بــا
ســاعات کاری آنهــا حداکثــر معــادل
یکســوم کارمندان رسمی همان شغل
تعیین و پرداخت میشود.

مراجعه  ۵۴۵نفر برای دریافت مجوز
سقط درمانی در تهران

طبــق آمــار پزشــکی قانونــی ،در ســه مــاه نخســت امســال  ۵۴۵نفــر جهت
دریافــت مجوز ســقط درمانی (جســمانی) به مراکز پزشــکی قانونی اســتان
تهران مراجعه کردهاند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پزشــکی قانونــی تهــران ،در ســه مــاه نخســت
ســالجاری ۵۴۵ ،نفــر جهــت دریافت مجوز ســقط درمانی (جســمانی) به
مراکــز پزشــکی قانونــی اســتان تهــران مراجعــه کردهاند کــه این تعــداد در
مقایســه بــا مدت مشــابه ســال  ۹۶که تعداد درخواســت برای صــدور مجوز
ســقط درمانــی  ۵۴۸مورد اعالم شــده بــود ،نیم درصد کاهش یافته اســت.
در خرداد ماه  ۱۷۰مورد جهت دریافت مجوزســقط درمانی به این اداره کل
مراجعه کردهاند که در مدت مشابه سال قبل  ۱۲درصد کاهش یافته است.
بنابر اعالم رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور میانگین رشد سقط درمانی
در کشــور  8.6درصــد اســت امــا در برخــی از اســتانها ماننــد اســتان تهران
مراجعهکنندگان برای گرفتن مجوز ســقط درمانی به مراکز پزشــکی قانونی
 9.22درصــد و همیــن طــور  2.17درصــد صــدور مجوز ســقط درمانی رشــد
داشته است همچنین برخی از استانها نظیر استان چهار محال و بختیاری
کمتریــن رشــد صدور مجوز ســقط درمانی را داشــته اســت .آمارهای اعالم
شــده از ســوی پزشــکی قانونــی همچنین حکایــت از این دارد کــه  92درصد
ســقط درمانیهایی که از ســوی پزشــکی قانونی مجوز داده میشــود مربوط
بــه اختالل جنینی اســت و تنهــا  8درصد به علت بیماری مادر بوده اســت.
به گفته احمد شــجاعی ،آمار سقط درمانیهای سال  95نسبت به سال ،94
 4/23درصدی رشــد داشــت همچنین درهفت ماهه سال  96هم نسبت به
آمار سقط درمانی درهمین مدت درسال  95رشد  8.6درصدی را داشتیم.
این عدد در خرداد سال  170 ،97مورد گزارش شده است.

