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پرداخت مطالبات خردادماه مراکز درمانی

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با اشاره به اینکه
پرداخــت مطالبــات ما به روز شــده اســت ،گفت:
مطالبــات خردادمــاه مراکز طرف قــرارداد بخش
دولتی پرداخت شده است.
توگو با مهر اظهار داشــت:
طاهــر موهبتــی در گف 
براســاس برنامهریزیهــای انجــام شــده ســعی
کردهایم در ســالجاری مطالبات مراکــزی را که با
ســازمان بیمه ســامت همکاری میکننــد به روز
پرداخت کنیم تا ضمن رفع مشــکالت این مراکز،

هنوز الیحه ایمنسازی ساختمانهای
بلند مرتبه ارائه نشده است

هزینه پرستار در منزل شبی یک میلیون تومان بدون بیمه

خدمات مناســبی نیز به بیمه شــدگان ارائه شــود.
وی در مورد پرداخت مطالبات مراکز دولتی گفت:
در حال حاضر  ۷۰مطالبات و پرداختیهای ما به
مراکز دانشگاهی و دولتی در خرداد ماه به صورت
علیالحساب انجام شده است و مطالبات تیرماه
نیــز در حال پرداخت اســت .مدیرعامل ســازمان
بیمــه ســامت تأکید کــرد :مطالبات اردیبهشــت
ماه مراکز طــرف قرارداد در بخــش غیردولتی نیز
پرداخت شده است.

معــاون توســعه ســازمان نظــام پرســتاری کشــور
بــه تشــریح مشــکالت اجــرای مناســب خدمــات
پرســتاری در منــازل پرداخــت و گفــت :در دنیا ۶۰
ســال اســت که خدمــت پرســتاری در منــزل اجرا
میشــود ولی متأسفانه مردم ایران از این خدمت
محــروم هســتند .بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم،
محمد شریفی مقدم اظهار داشت :ولی متأسفانه
هنوز در ایران این خدمات بیشتر در بیمارستانها
متمرکز شــده است درحالیکه هزینه نگهداری در

بیمارســتان بســیار باالتــر از خدمات پرســتاری در
منزل است .شریفیمقدم افزود :هزینه نگهداری
یک بیمار در منزل در هر  24ســاعت یک میلیون
تومان است که شــاید در یک شبانهروز سه پرستار
این کار را انجام دهند.
وی اظهار داشت :با وجود این،این هزینه از هزینه
خدمات پرســتاری در بیمارستان خصوصی که
در هــر شــبانه روز برای اتــاق ویژه بالغ بر ســه
میلیون تومان است باز هم به صرفهتر است.

وعده :فروردین 1397

ســررسید شــهرداری تهــران براســاس مصوبــه شــورای شــهر تهــران در
بیســت و پنجم مهرماه  96موظف شد تا الیحه برنامه عملیاتی
ایمنســازی ساختمانهای ناایمن بلند مرتبه اعم ازمسکونی وغیرمسکونی(باالی 12
طبقه)را با محوریت حریق و زلزله 6 ،ماه بعد به شــورای شهرتهران ارائه دهد .از پایان
این مهلت  6ماهه ،نزدیک به  4ماه میگذرد ،اما هنوز هیچ خبری از ارائه این برنامه به
شورای شهر تهران نیست.
پیــــــگیری :علی اعطا ،عضو شــورای شــهر تهران با اشاره به اینکه این طرح
بهصورت دو فوریتی و کم ســابقه در چهاردهمین جلسه شورای
شهر تهران و با  18امضا به تصویب رسید ،به «ایران» میگوید :ما درهمان مهلت کوتاه
کار کارشناسی مفصلی روی این طرح انجام دادیم .عنوان مصوبه نیز «الزام شهرداری
تهران به ارائه الیحه برنامه عملیاتی ایمنسازی ساختمانهای ناایمن بلندمرتبه شهر
تهران اعم از مسکونی و غیرمسکونی و رفع خطر احتمالی آنها» بود .ازآنجا ک ه بند 14
ماده  55قانون شــهرداریها هم شــهرداریها را موظف به رفع خطر ســاختمانهای
ناایمن کرده اســت ،ما در شــورا با توجه بــه این الزام قانونی و این بنــد ،یک بازه زمانی
 6ماهه برای تهیه این برنامه عملیاتی مشخص کردیم که حدوداًباید در اواخر فروردین
این الیحه به شورا میآمد ،البته ما در اوایل زمستان هم به شکل غیررسمی از شهرداری
تهران پیگیر این الیحه شدیم که اعالم کردند در حال جلو رفتن است .اما تاکنون خبری
از این الیحه و ارسال آن به شورای شهر نشده است.

گفت وگوی «ایران» با رتبه های برتر دارای معلولیت

 18دانش آموز معلول به رتبه زیر  1000کنکور رسیدند
محبوبه مصرقانی

خبرنگار

کنکــور رقابتــی اســت کــه بایــد در آن
از جــان مایــه گذاشــت و چــه بســیارند
دانشآموزانــی کــه از جــان مایــه
میگذارند .هر ســال پس از اعالم لیست
برترین رتبههای کنکور شگفتیها نمایان
میشــود .ایــن لیســت همیشــه مزین به
نام دانشآموزانی اســت کــه آبروی واژه
توانمنــد هستند.امســال 18دانشآمــوز
نابینــا ،کــم بینا ،نیمــه بینا ،نیمه شــنوا و
معلــول جســمی حرکتــی در رشــتههای
ریاضی ،تجربی ،انســانی و هنر رتبههای
زیر  1000کنکــور  97را به خود اختصاص
دادند.
 11نفــر از ایــن دانشآمــوزان نابینا ،نیمه
بینــا و کم بینــا 2 ،نفر نیمه شــنوا و  5نفر
معلول جسمی حرکتی هستند.
ëëقبول شدن در کنکور واقعاًبرایم سخت
بود
عرفــان نــوری ســاکن خدابنــده زنجــان
حایــز رتبــه  ،19معلولیت جســمی دارد
و دربــاره مشــکالتش در تحصیل و نحوه
موفقیتــش در کنکــور میگویــد :مــن از
ناحیــه دســت و چشــم چــپ معلولیت
دارم .قبول شــدن در کنکــور واقعاً برایم
سخت بود و روزی  6ساعت مفید درس
میخوانــدم .همیشــه دلم میخواســت
نفــر اول باشــم و در هــر چیــزی تــاش
میکنم کــه بهترین شــوم .همانند افراد
عادی درس خواندم و مشکلی آنچنانی
در مــورد دسترســی بــه منابــع درســی
نداشــتم .اغلب دانشآموزان معلول از

نگاههای بقیه همکالسیهایشــان آزرده
میشــوند .امــا مــن اصــاً بــه نگاههــای
ســنگین بقیه توجهی نــدارم .برای اینکه
مشــکل خــودم را معلولیــت نمیدانم.
آغاز هر ســال تحصیلی جدید که میشد
زمانــی که پا به کالس میگذاشــتم همه
نگاههــای ترحم برانگیز به ســمتم روانه
میشــد .ایــن نگاههــا بیشــتر از دو هفتــه
دوام نمــیآورد چــرا کــه برتــری مــن در
درس نسبت به دیگران جایگزین ترحم
می شد و خیلیها به هوش من حسادت
میکردنــد .هنــوز بــه انتخاب رشــته فکر
نکردهام اما به احتمال زیاد رشته حقوق
را انتخاب خواهم کرد.
ëëما هر چیزی که نیاز داشــته باشیم باید با
تقالبهدستآوریم
امیــر صفــیزاده رتبــه  22را کســب کرده
اما مشــکالت بیشتری نســبت به عرفان
دارد .او کم بیناســت و از پنج ســالگی به
دلیــل مشــکالت در شــبکیه چشــمش،
بینایــیاش رو بــه زوال رفتــه اســت .او
از موانــع مشــکالتش در مدرســه چنیــن
میگوید :بچههایی که مشــکالت بینایی
دارند همیشــه برای دسترســی به منابع
درســی مشــکل داشــته و دارنــد .مــا هــر
چیزی که نیاز داشــته باشــیم باید با تقال
بــه دســت آوریم وگرنــه چیزی بــرای ما
آماده نیست .این مشکل حتی سر جلسه
امتحان هم وجود داشت.
کــم بینایان بــرای خواندن از دســتگاهی
بــه نــام بهدیــد اســتفاده میکننــد .ایــن
دســتگاه خطهــا را بــه صــورت درشــت
نمایــش میدهــد .در روز کنکــور بــه من
اجــازه نمیدادنــد ایــن دســتگاه را بــا

شهردار تهران:

«نقد» آزاد باشد ،فساد کاهش مییابد

شــهردار تهــران با تأکیــد بر نقــش آزادی
نقــد در کاهــش فســاد ،خبرنــگاران را
اصالح گرایانجامعهدانستوازاحساس
مســئولیت آنان در قبال جامعه قدردانی
کــرد .به گزارش ایســنا ،ســید محمدعلی
افشانی در مراســم قدردانی از خبرنگاران
حــوزه شــهری گفــت :خبرنــگاران چشــم
بینــای مســئوالن و صــدای رســای مــردم
هســتند .به همین دلیل تمام کســانی که
مســئول اند ،باید با این نگاه به خبرنگاران
بنگرنــد و بداننــد مطلبــی کــه خبرنــگار
میگوید صدای او نیســت بلکه برگرفته از
مشکالتمردماست.افشانیبابیاناینکه
خبرنــگاران فقــط انتظــار آزادی و احترام
دارنــد ،گفــت :در ســایه آزادی ،اصحــاب
قلــم و خبرنــگاران میتواننــد حرفشــان
را بــه درســتی بیــان کننــد .شــهردارتهران
بــا تأکیــد بــر اینکــه بــرای مســئوالن هیچ
نعمتــی باالتــر از نقــد صادقانــه نیســت،
عنــوان کرد :من خبرنگاران را اصالح گران
جامعــه میدانــم .در واقــع مصلحــان
حقیقی جامعه نویســندگانی هســتند که
یاد و خاطره شــان حتی پس از ســالها در
ذهنها ماندگار اســت .افشــانی ادامه داد:
داشــتن آگاهی و خبر وجه تمایــز آدمی با
ســایر موجودات اســت و هویت انســان با
آگاهی تعریف میشود .ضمن اینکه توان
و قدرت هر فرد براســاس میــزان آگاهی او
ســنجیده میشــود .وی در بخــش دیگری
از ســخنانش با اشــاره بــه رابطه معکوس
نقــد آزاد با میزان فســاد در جامعه گفت:
هــر قــدر آزادی نقــد افزایش یابــد ،میزان
فســاد کاهش مییابد .بهطــوری که الزمه
نقد ،آزادی است .خبرنگار هم فضای نقد
میخواهد و هم حرمتش باید نزد کسانی
که نقدشان میکند ،حفظ شود.
شــهردار تهران تأکید کرد :متأسفانه گاهی
دروغ مبنــای نقــد قــرار میگیــرد ،یعنــی
دروغــی ســاخته میشــود و همــان دروغ،
مبنــای نقد میشــود .این در حالی اســت
که مبنای نقد باید صداقت باشــد .افرادی
که فکر میکننــد با دروغ میتوانند مســیر
جامعــه را هدایــت کننــد؛ چنــد صباحــی
بیشــتر میــدان دار نخواهنــد بــود و دیــری

نمیپاید کــه جامعه میفهمــد ادعاهای
آنهــا براســاس منفعت شــخصی اســت.
وی افزود :در موارد بسیاری هم ،صاحبان
قدرت و ثروت و کسانی که منافع خویش را
بر منافع جامعه ترجیح میدهند ،شایعه
میســازند و برخی نادانسته به آنها کمک
میکنندتابهاهدافکامالًشخصیوفردی
شان برســند .وی ادامه داد :باید به کسانی
کــه منافع جامعه را به منافــع فردی خود
ترجیح میدهنــد ،احترام گذاشــت و نقد
آنهــا را پذیرفــت؛ زیرا این افــراد جامعه را
خــوب میفهمند .افشــانی ضمن دعوت
از خبرنــگاران بــرای مطالعــه مفهــوم
«شهر زیســت پذیر» و بیان پیشــنهادات و
انتقادات خود در این زمینه ادامه داد :امروز
جامعه ما بیش از هر چیز به امید نیاز دارد،
اگــر دلمــان بــرای فرزندانمان میســوزد،
بایــد جامعــهای ایجــاد کنیــم کــه در آن
نشــاط وجود داشته باشد ،نشاطی که باید
با رعایت اصول و ارزشهای حاکم باشد.
ëëشــهردار تهــران اســتعفای مدیرعامــل
همشهریرانپذیرفت
بــه گفتــه رئیــس کمیســیون فرهنگــی و
اجتماعی شــورای شــهر تهران ،استعفای
«مرتضیحاجی»ازمدیرعاملی«مؤسسه
همشــهری» بــا مخالفــت «محمدعلــی
افشانی» شهردار تهران مواجه شده است.
«محمدجــواد حقشــناس» دربــاره
سرنوشــت نامــه اســتعفای مدیرعامــل
مؤسســه همشــهری (مرتضــی حاجــی)،
گفت :آقای حاجی همچنــان مدیرعامل
مؤسسه همشــهری اســت و علیالقاعده
باید اســتعفای خــود را به شــهردار تهران
بدهــد و بعــد از نظــر موافــق اوســت کــه
هیأت مدیره همشهری درباره مدیرعامل
مؤسســه تصمیم میگیــرد امــا خبری که
بنــده دارم ،ایــن اســت که شــهردار تهران
اســتعفای مدیرعامــل همشــهری را
نپذیرفتــه اســت .وی افــزود :آقای حاجی
اعالم کرد که در احترام به مصوبه مجلس
مبنیبرمنعبهکارگیریمدیرانبازنشسته،
ایــن اقدام (اعالم اســتعفا) را انجــام داده
است؛ در حالی که این مصوبه هنوز وجهه
قانونیپیدانکردهاست.

رتبه 19

رتبه 22

رتبه 340

رتبه 202

منطقه  3انسانی
عرفان نوری
خدابنده(جسمی حرکتی)

منطقه  3انسانی
علیرضا شهریاری
شیراز (نابینا)

منطقه  3انسانی
امیر صفی زاده
کرمان(نیمه بینا)

منطقه  3انسانی
زهرا برکت
شیراز (نابینا)

خود ســر جلســه همــراه داشــته باشــم،
دســتگاهی که آیندهام به آن وابسته بود.
این در حالی اســت که آموزش و پرورش
اســتثنایی بخشــنامه اســتفاده از بهدیــد
را بــرای کم بینایان ســال  95ابالغ کرده
بود .در روز آزمون مســئوالن برگزارکننده
نمیدانســتند چنیــن دســتگاهی وجــود
دارد و مــن بــرای امتحــان دادن بــه آن
نیاز دارم .این یعنی ضعف اطالعات در
مورد معلولیتهاست که در کل سیستم
تحصیلی و آموزشــی ما وجــود دارد .من
در مدرســه تلفیقــی درس خوانــدم و
همیشه برای دسترســی به منابع درسی
اســترس داشــتم که آیا میرســد یــا نه؟
آیــا این را به مــن میدهند یا نه؟ یا فالن
درخواستم را میپذیرند یا نه؟

ëëمــن روزی  8تــا  12ســاعت درس
میخواندم
رتبه  340متعلق به علیرضا شــهریاری
اســت .او شــیرازی اســت و در مــورد
تالشــش اینگونه میگوید :مــن روزی 8
تــا  12ســاعت درس میخوانــدم و دلم
میخواهد در رشته روانشناسی تحصیل
کنــم .چیزی که دلــم میخواهد از زمان
تحصیلــم بگویــم ایــن اســت کــه هر گز
دوســت نداشــتم در مدارس اســتثنایی
درس بخوانــم و از کالس پنجــم بــه
مدارس تلفیقی رفتم .کیفیت آموزشی
در مدارس نابینایان بسیار پایین است.
هیــچ توجهــی بــه بچههــای نابینــا در
این مدارس نمیشــود .من در مدرســه
تلفیقــی خیلــی چیزهــا یــاد گرفتــم و

دوســتان زیــادی هم پیــدا کــردم .همه
بــا مــن مهربــان بودنــد و به مــن کمک
میکردنــد .دسترســی بــه منابــع هم تا
حــدودی داشــتم .اغلــب کتب درســی
من به صــورت گویا بود و مابقی به خط
بریل.
ëëتصمیم دارم در رشــته حقوق تحصیل
کنم
زهــرا برکــت رتبــه  202کنکــور نابینــای
مطلق اســت .او از تعــداد کم رابطهای
آموزشــی در مــدارس میگویــد :مــن
از کالس پنجــم بــه بعــد در مــدارس
عــادی درس خواندهام وهیچ مشــکلی
نداشــتم .تنهــا نکتــهای کــه باید بیشــتر
مورد توجه مسئوالن قرار گیرد این است
که تعــداد رابطان آموزشــی در مدارس

عــادی خیلــی کــم اســت و ایــن باعــث
میشــود مــا به گــردن دیگــران زحمت
بیندازیم .من دوســتان خیلی خوبی در
مدرسه داشتم اما آنها که نمیتوانستند
کل جــزوه درســی را کــه معلمــان به ما
میدادنــد برایــم بخواننــد .یا حتــی اگر
منابع کمک آموزشی بیشتری در اختیار
نابینایــان قــرار دهنــد کمــک بزرگــی به
بچهها میکنند .من در این مدت خیلی
به گردن پدر و مــادرم زحمت انداختم
چــرا که هر منبع آموزشــی کــه برای من
دسترسپذیر نبود توسط والدینم برایم
خوانده میشــد .مــن تصمیــم دارم در
رشــته حقــوق تحصیــل کنــم .از پــدر و
مــادرم کــه حامی و پشــتیبان من بودند
سپاسگزارم.

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد

کمبود  60قلم دارو در کشور

رئیس ســازمان غــذا و دارو با بیان اینکه
گفتــه میشــود کــه دارو هســت ولــی
بیمارستانها یا داروخانهها نمیتوانند
خریداری کنند ،گفت :چون شرکتهای
دارویی به صورت نقدی فروش میکنند
در نتیجه بیمارســتانها و داروخانهها با
توجه به کمبود نقدینگــی در خرید دارو
دچار مشکل میشوند.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان غذا
و دارو ،غالمرضــا اصغــری بــا اشــاره به
قیمــت باالی بعضــی داروهــای خاص
افــزود :دولــت بــرای داروهــای خــاص
یارانــه میدهد و این باعث میشــود که
مــردم هزینه کمتــری پرداخت کنند اما
داروخانههــا بایــد این قبیل داروهــا را با
قیمــت اصلی تهیه کنند که بــا توجه به
مشــکل نقدینگی امکان ایــن امر وجود
نــدارد کــه باعــث میشــود مــردم در
مراجعه به داروخانههای سطح شهر با
کمبود دارو مواجه شوند در حالی که این
داروها در ســطح داروخانههــای دولتی
وجود دارد.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو در ارتباط با

مشکل کمبود دارو اظهار داشت :بهطور
طبیعی همواره بین  ۳۰تا  ۴۰قلم کمبود
دارو در بازار دارویی کشــور وجود دارد که
طبیعــی اســت و ذخیــره هشــت ماهــه
بــرای دارو ،نقطه مطلوب ما محســوب
میشــود که اگر این ذخیــره به چهار ماه
برسد ما موضوع را پیگیری میکنیم.
اصغــری ادامــه داد :نگرانیها از کمبود
دارو باعث شــده مردم داروی مورد نیاز
خود را بیشتر خریداری و ذخیره کنند که
همین امر باعث میشود ذخیره داروی
کشور کاهش یابد.
رئیس ســازمان غذا و دارو با اعالم اینکه
در حــال حاضر کمبود اقــام دارویی به
 ۵۰تا  ۶۰قلم رســیده گفت :اولویت اول
مــا تأمیــن بــازار دارویــی اســت و هرگاه
احســاس کمبود کنیم ســریعترین راه را
در پیــش میگیریــم کــه واردات آن دارو
اســت .اصغــری با اشــاره بــه گالیههای
صنعت داروســازی اظهار کــرد :وظیفه
اصلــی مــا حــل مشــکل شــرکتهای
تولیــدی نیســت بلکــه مــا بایــد در ابتدا
دارو را بــرای مــردم تأمیــن کنیــم ،زیــرا

مــا متولی صنعت داروســازی نیســتیم
امــا اگر بتوانیم به آنهــا کمک میکنیم.
مــا آرایــش جنگــی در برابــر صنعــت
داروسازینگرفتیم.
رئیس ســازمان غذا و دارو افزود :برخی
از شــرکتهای توزیــع دارو نیــز اعــام
کردنــد فقــط بــه صــورت نقــدی دارو
میفروشــند که سازمان غذا و دارو نیز با
اینشــرکتها برخورد کــرد و تذکر داد و

بازگشت ۶۰۰میلیون تومان شهریه اضافی به خانوادهها

رئیــس اداره مدارس غیردولتی تهران
اعالم کرد :تاکنون  ۱۹۱مدرسه متخلف
غیردولتی تهران توبیخ و چهار مدرسه
نیز منحل شدند.
مســعود نیــک فطــرت در مصاحبه با
خبرگزاری صداوسیما گفت :تخلفات
ایــن مــدارس شــامل دریافت شــهریه
اضافی ،بــه کارگیری معلمان غیر هم
یو
جنــس و فاقــد صالحیــت آموزشــ 
تخلف از قوانین نوسازی مدارس بوده
است.
وی افزود :به اولیای مدارسی که شهریه
اضافی پرداخت کــرده بودند از طریق
تماس تلفنــی و پیامک اطالعرســانی
شــد تــا  ۶۰۰میلیــون تومــان شــهریه
اضافــی دریافــت شــده بــه خانوادهها
بــاز گــردد .وی از خانوادهها خواســت،

در صــورت مشــاهده دریافت شــهریه
اضافــی در مــدارس بــه ناظــران ما در
مناطق آمــوزش و پــرورش مراجعه و
تخلف را اعالم کنند تا ناظران با حضور
در مدرســه نسبت به برخورد قانونی با
متخلفاناقدامکنند.
وی تأکید کرد :شــهریه مصوبــی که در
پایــگا ه آمــوزش و پــرورش بــه نشــانی
 mosharekatha.irاعــام شــده
شــامل شــهریه برنامه مصوب درسی
و فوق برنامــه درســی و اجباری اســت
و شــهریه برنامههــای غیردرســی و
خدماتی مانند سرویس مدرسه ،ناهار
و روپوش ،شهریه تابستانی و اردوهای
نوروزی و جشــن تکلیــف بهطور کامل
اختیــاری اس ــت و دریافــت شــهریه
اجباری در این موارد تخلف است.

رئیــس اداره مدارس غیردولتی شــهر
تهــران بــه فعالیــت ایــن مــدارس در
ســال تحصیلــی آینــده اشــاره کــرد و
گفــت ۸۰ :مدرســه غیردولتی امســال
مجــوز فعالیــت گرفتــه و بــه مــدارس
غیردولتی اضافه شدند و  ۴۴مدرسه به
دلیل نداشــتن دانشآموز و مشــکالت
اقتصــادی و اجاره بها از ادامه فعالیت
خودداری کردند.
نیک فطرت افزود :هماکنون  ۳۵تا ۴۰
درصد صندلیهای مدارس غیردولتی
در شــهر تهران خالی هستند به همین
علت حریم جنسیتی و دوره تحصیلی
بــرای هــر مدرســه غیردولتــی در نظر
گرفته شــده است و هر مدرســه باید با
مدرسه دیگر در همان منطقه حداقل
 ۲۵۰متر فاصله داشته باشد.

حتی برخی داروها به شرکتهای پخش
دیگری واگذار شد .با این حال هیچ کدام
از این مواردباعث نمیشــود که دارو به
دســت بیمار نرســد .او با اشاره به اینکه
در چنین شرایطی شاهد کمبود ،گرانی،
احتــکار و قاچاق دارو هســتیم ،تصریح
کــرد :وظیفه ما این اســت کــه در چنین
شرایطی وارد عمل شده و نسبت به رفع
کمبودهای دارویی اقدام کنیم.

وی گفت :تدریس درس زبان انگلیسی
در مــدارس ابتدایــی ممنــوع اســت
و تدریــس کتــاب زبــان انگلیســی در
شیفت غیر رسمی مدارس غیردولتی
و بــه صــورت آموزشــگاه زبــان مجــاز
خواهــد بــود .وی تأکید کــرد :تحصیل
دانشآموزان در مدارس غیردولتی به
صورت مختلط یا استفاده از معلمان
مرد در دبیرستانهای دخترانه ممنوع
است و معلمان گزینش نشده نیز حق
تدریــس در هیچ مدرســه غیردولتی را
ندارند.
نیــک فطــرت از اعــزام ناظــر مقیم به
مــدارس  ۶منطقــه پرتراکــم خبــر داد
و گفــت :تا کنــون  ۲هــزار و  ۷۰۰بازدید
از مــدارس غیردولتــی شــهر تهــران از
فروردین تاکنون انجام شده است.

نتیـــــجـــ :ه ظاهــراً با توجه به دوران بیثباتی مدیریتی و اســتعفای شــهردار
ســابق تهــران (محمــد علــی نجفــی) و بهدنبــال آن رفتــن
مهدی حجت از معاون شهرسازی و معماری ،تهیه این برنامه به تعویق افتاده و هنوز
انجام نشــده اســت .براساس قانون ،معاونت شهرســازی و معماری شهرداری تهران
موظف به تهیه و ارسال این الیحه به شورای شهر تهران است«.علی اعطا» با بیان اینکه
هماکنون تعداد قابل توجهی ســاختمانهای بلندمرتبه ناایمن در تهران وجود دارد،
میگوید :درحال حاضر برای ساختمانهای جدید ،آییننامه حریق و زلزله تدوین شده
اســت ،اما ســاختمانهای قدیمی با این آییننامههــا تطابق ندارد .براین اســاس این
برنامه عملیاتی در فاز اول ،شــناختی از وضعیت موجود ارائه خواهد داد .البته این کار
بسیارمشکل بوده و زمان بر است ،اما باید برای آنها برنامهریزی کرد.وی ادامه میدهد:
بند  14ماده  55قانون شــهرداریها هم در وهله اول مالکان را موظف به ایمنســازی و
رفع خطر کرده و درصورتی که مالک اقدامی انجام نداد ،شهرداری باید رأساً اقدام کرده
و ســپس همان مبلغ را با  15درصد اضافه از مالک پس بگیرد .شــورا هم البته آمادگی
دارد تــا در صورت لزوم در این حوزه به معاونت شهرســازی و معماری کمک کند .اگر
شــهرداری در مواردی با موانعی روبهرو شــده و نتواند اطالعات الزم را احصا کند ،بهتر
است به شورا منعکس کرده تا هماهنگیهای بین بخشی انجام شود.

بطحایی:سفردانشآموزانبهگرجستان
بدون اطالع مقامات بوده است
اخبــــــار

وزیــر آموزش و پرورش ضمن ابراز تأســف از حادثه رخ داده برای ســه دانشآموز
در اردوی گرجســتان بــا بیان اینکــه این اتفاق بدون اطالع قبلی مقامات مســئول
رخ داده لذا کســی را نمیتوان پیدا کرد از او توضیحی بخواهیم ،گفت :همان طور
که پیش از این هم گفته شــده ،برگزاری ســفرهای خارجی هیچ توجیهی ندارد اال
مواردی که در آن بحث مسابقات بینالمللی مطرح باشد چرا که در اینگونه موارد
تمام مسائل ایمنی برای دانشآموزان رعایت میشود.
به گزارش ایســنا ،بطحایی دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با حضور در جمع
خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که تمهیدات دولت و وزارت آموزش و پرورش
برای حادثه دیدگان اردوی دانشآموزی در گرجســتان چیست؟ اظهار کرد :از این
اتفاق متأســف هســتم و بارها به اولیــای دانشآموزان اعــام کردهایم که اینگونه
ســفرها هیچ ضرورتــی ندارد ،بخصــوص که وقتی بــدون اطالع مقامات رســمی
این اتفاقات میافتد .وی با بیان اینکه چون این اتفاق بدون اطالع قبلی مقامات
مســئول رخ داده لــذا کســی را نمیتوان پیدا کــرد از او توضیحــی بخواهیم ،گفت:
همان طور که پیشتر در مورد ســفرهای خارجی گفته شــده ،برگزاری این ســفرها
هیچ توجیهی ندارد اال مواردی که در آن بحث مسابقات بینالمللی دانشآموزان
مطرح باشــد که در این صورت تمامی مســائل ایمنی بــرای دانشآموزان رعایت
میشــود .مــا در ســطح بینالمللی و حوزههای ملــی مثل ورزشــی ،دانشآموزان
را خودمــان بــر اســاس فرآیندهــای تعیین شــده به اردوهــا میفرســتیم که تمام
اســتانداردهای الزم و مراقبتهــای ایمنی بــرای دانشآموزان اتفــاق میافتد .ما
بهعنــوان وزارت آمــوزش و پــرورش و همچنیــن وزارت دادگســتری و وزارت امــور
خارجه اقدامات مربوطه را انجام میدهیم تا مسببین این موضوع تحت تعقیب
قضایــی قرار بگیرند .بطحایــی در ارتباط با ثبتنام دانشآموزان افغانســتانی در
مدارس نیز گفت :امسال به طور جدیتر کارگروهی تشکیل دادیم که فرابخشی و
متشکل از وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور است و امیدواریم همانطور که
رهبر معظم انقالب تأکید کردند و همچنین ماهیت آموزش و پرورش که آموزش
و پرورش اکســیژنی اســت تــا صرفنظر از ملیــت و تابعیت در اختیــار همگان قرار
بگیرد .امیدوار هستیم سال تحصیلی پیشرو موفقتر از گذشته همه کودکانی که
در سن تحصیل هستند از مزایای تحصیل برخوردار شوند.

معاون سازمان بهزیستی اعالم کرد

افزایش ۲برابری پذیرش معتادان متجاهردر بهزیستی

معاون پیشــگیری و درمان مرکز درمان ســازمان بهزیستی کشورازافزایش  ۱.۵تا ۲
برابری جمعآوری معتادان متجاهر در  ۳ماه نخســت امسال نسبت به سال قبل
خبر داد .فرید براتی سده با بیان اینکه افزایش دستگیریهای پلیس مبارزه با مواد
مخدر ناجا موجب افزایش حجم فعالیت ســازمان بهزیســتی شدهاست به ایسنا
گفت :تعداد معتادان متجاهری که  ۳ماه اول ســال به ســازمان بهزیستی تحویل
داده شدهاند در مجموع بیش از  ۱۴۱هزار نفر بودهاند که به مراکز ماده  ۱۶و تبصره
 ۲مــاده  ۱۵در قالــب ســاماندهی معتادان متجاهر تحویــل داده شــدهاند .وی در
ادامه تأکید کرد :این نشان میدهد کار بهزیستی زیادتر شده است اما اینکه بحث
افزایش جرایم ناشی از تعداد معتادان متجاهر باشد جای سؤال دارد ،چرا که این
تعداد تحویل داده شدهاند و افزایش جرم ناشی از تعداد معتادان متجاهر نیست.
وی در مورد برخی اظهارات در مورد کاهش ســن مصرف مواد مخدر در کشــور نیز
توضیح داد :آنچه در این خصوص اهمیت دارد میانگین سنی مصرف مواد مخدر
است و اگرچه شاهد کاهش سن مصرف مواد مخدر هستیم اما این تغییرات شدید
و محسوس نبودهاند .براتی سده با انتقاد از جمعآوری پاتوقهای معتادان از سوی
نیروی انتظامی نیز تصریح کرد :عملیات پلیس در مورد جمعآوری پاتوقها تنها
موجب پراکنده شدن و توزیع معتادان در سراسر شهر میشود به طوری که شاهد
حضور آنان در مناطقی از شهر خواهیم بود که پیش از آن حضور نداشتند .پلیس
در گذشــته نیز اقدامات مشابهی در مناطقی مانند خاک سفید انجام داده بود که
به نظر میرسد پیامدهای مثبتی به همراه ندارد ،این درحالی است که پاتوقهای
معتادان باید مدیریت شــوند و خدمات ویژهای در اختیارشان قرار بگیرد تا زمینه
برای جذب و بهبودی و پیشگیری از آسیبها برایشان فراهم شود.

