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بي توجهي به بيماران خاص
ــتن  ــا وجود ثبت نام و داش ــهروند از اصفهان: ب ــك ش ي
ــفانه پول يارانه ها  ــماره حساب، متاس كدرهگيري و ثبت  ش

واريز نشده است. چرا؟
ــته از مغازه شير كيسه اي  ــهر: هفته گذش جرجاني از نوش
ــير  ــفانه به جاي يك ليتر، نيم ليتر در آن ش ــم كه متاس گرفت
ــان قيمت 500 تومان. حال مي خواهم بدانم اين  بود و با هم

اجحافي را كه به مردم مي شود چه كسي پاسخگوست؟
ــش از قم: از طرف مخابرات برنده 50 پيامك  موحدي من
ــض 150 پيامك  ــدم. در صورتي كه برايم در قب ــگان ش راي
ــده، يعني هر پيامك 3 بار ارسال شده است. چه  محسوب ش

كسي پاسخگوست؟
ــت و توانايي  ــاله ام معلول اس ــپور از ازنا: فرزند 3 س عباس
ــرطان رنج مي برم.  ــز از بيماري س ــدارد. خودم ني ــت ن حرك
ــام ارگان ها،  ــان فرزندم از تم ــر مالي براي درم ــه علت فق ب
ــوول تقاضاي كمك كردم، ولي  ــازمان ها و نهادهاي مس س
هيچ يك جوابگوي نياز من نبودند و من نيز خودم توانايي دوا و 
درمان فرزندم را ندارم و نمي دانم مخارج را از كجا تامين كنم. 

از مسووالن مي خواهم به فرياد ما مستضعفان برسند.
ــال 86 به  ــا وجود ثبت نام در س ــهروندان: ب ــي از ش جمع
ــماره حساب خود از سوي بانك مربوط،  علت ثبت نشدن ش
ــا تعلق نگرفت. حال تكليف ما  ــه مراحل اول و دوم به م ياران

چيست؟
ــتر  ــر از بندرانزلي: پدرم بعد از 2 هفته كه در بس اميرگوه
ــتان بندرانزلي بودند فوت كردند و مادرم  ــاري در بيمارس بيم
ــووالن  ــكل از دنيا رفتند. حال مي خواهم از مس نيز به اين ش
ــتان ها  ــيدگي به بيماران در بيمارس بخواهم به وضعيت رس

توجه بيشتري داشته باشند.
جمعي از شهروندان از كردستان: مسووالن وزارت نفت با 

كارگران پيماني و شركتي خود قرارداد امضا كنند.
كوهي: چرا بايد در بيمارستان ها چنين اعمالي انجام شود 
ــه بيماران را در بيابان رها كنند؟ آيا نبايد اين اعمال و رفتار  ك

تحت كنترل باشد تا انجام نشود؟
ــتگان  ــق عائله مندي بازنشس ــنندج: ح ــدي از س محم
ــكري  ــوري و لش ــتگان كش تامين اجتماعي نصف بازنشس

است. آيا اين همه تفاوت صحيح است؟
ــاران: مسووالن سازمان هدفمندي اعالم  ارجي از گچس
ــت در اختيار آنها  ــازمان ثب ــايت س كردند با اطالعاتي كه س
قرار مي دهد داده هاي شهروندان را تغيير مي دهند، ولي ما كه 
6 ماه پيش از اجراي طرح ازدواج كرديم هيچ گونه تغييري در 
ــان ايجاد نكرده و مراحل اول و دوم يارانه ها را دريافت  داده م

نكرديم. حال تكليف ما چيست؟
ــت اجاره  ــده اس ــي از تهران: حال كه تصويب ش ابراهيم
مسكن 2 ساله شود آيا كميسيون بنگاه ها نيز زياد مي شود يا 

خير؟ مسووالن جوابگو باشند.

 برگزاري نمايشگاه نام آوران
 ايران خودرو در هفته كارگر

ــگاه  ــومين نمايش ــه كار و كارگر، س ــا هفت ــان ب همزم
ــروه صنعتي  ــتاوردهاي نام آوران گ ــنهادات برتر و دس پيش

ايران خودرو برگزار شد.
در اين نمايشگاه كه با رويكرد ارگونومي، بهبود كيفيت و 
ــم ارديبهشت ماه افتتاح شده است،  كاهش هزينه در روز شش
شركت هاي تحت پوشش گروه صنعتي ايران خودرو آخرين 
دستاوردهاي خود را در قالب 27 غرفه و با موضوعات مختلف 
بهبود كيفيت، كاهش هزينه هاي سربار توليد و بهبود شرايط 

كار و ارگونومي در معرض ديد عالقه مندان قرار داده اند.
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ادامه از صفحه اول
ــنجش» ــام «س ــتفاده از ن ــر سوءاس ــال هاي اخي  در س
ــيده - برخي  ــال در قالب پيامك به داوطلبان رس ـ  كه امس
ــگاه هاي آموزشي را واداشته تا از  ــات، مراكز و آموزش موسس
ــتفاده از  ــب وجاهت و اعتبار بپردازند، سوءاس اين راه به كس
ــاني سازمان و تغيير آن در  ــاني اينترنتي پايگاه اطالع رس نش
 konkour.com,بخش آخر نشاني با پسوندهايي مانند
sanjesh.net, sanjesh.ir, sanjesh.com نيز از 
راه هاي انتقال اطالعات با ادعاي نزديكي به سازمان سنجش 

از راه هاي سوءاستفاده از داوطلبان تبديل شده است.
ــورهاي تبليغي به منازل داوطلبان، استفاده  ارسال بروش
ــواالت  ــنجش در متن آگهي هاي تبليغاتي و تبليغ س از نام س
ــات بوده  ــگردهاي برخي موسس ــي و تضميني نيز از ش قبول

است.
ــي و حقوقي با  ــخصيت هاي حقيق ــن بعضي ش  همچني
ــري، خود  تماس تلفني با برخي داوطلبان آزمون هاي سراس
ــنجش عنوان مي كنند و وعده  ــان سازمان س را از كارشناس
تهيه سواالت كنكور را به ازاي مبالغي كالن مي دهند. تبليغ 
ــات در باجه هاي پستي با استقرار در  ــتقيم برخي موسس مس
ــا وجود تصريح  ــت كه ب ــت هم قصه تكراري اس ادارات پس

سازمان سنجش اين گونه تبليغات ادامه دارد.

ــاور تحصيلي در يكي از موسسات  كيان عليرضايي، مش
ــا بازار كنكور  ــاره توضيح مي دهد: «اساس ــي دراين ب آموزش
ــت. رويدادي كه هر سال تكرار  ــازي اس بازار پردرآمد و پولس
مي شود و بيش از يك ميليون نفر مستقيم يا غيرمستقيم با آن 
در ارتباطند، از آنجا كه آزمون سراسري طي سال ها به تنها راه 
ــده، مؤسسات  ادامه حيات اجتماعي برخي جوانان تبديل ش
ــتفاده و  كنكوري تالش مي كنند كه از اين تقاضا، حداكثر اس

سود را كسب كنند.»
ــح مي دهد:  ــاور تحصيلي توضي ــناس و مش ــن كارش اي
ــه ما مي آيند، حاضرند  ــياري از داوطلباني كه به موسس «بس
در كمترين زمان و از كوتاه ترين راه به هدف برسند، از اين رو 
ــنهاد مي كنند كه حاضرند چند ميليون تومان  خودشان پيش
ــر و درجه اول  ــگاه هاي معتب ــان به دانش بپردازند تا ورودش
ــه از ما، نه از هيچ  ــود؛ در حالي كه چنين كاري ن ــن ش تضمي

موسسه اي و نه از سازمان سنجش برنمي آيد.»
ــتفاده ها را  ــگردها و سوءاس عليرضايي علت اين گونه ش
ــن در زودباوري برخي داوطلبان عنوان كرد و گفت:  همچني
ــي و توبيخي براي  ــد بپذيريم كه اگر رويكردهاي تنبيه باي
ــتفاده كنندگان با شدت بيشتري انجام شود، هر سال  سوءاس
شاهد تنوع سوءاستفاده ها نخواهيم بود. وي ضرورت اجماع 
ــزاري آزمون هاي  ــنجش به عنوان متولي برگ ــازمان س س

ــراي نظم دهي به فضاي  ــري و نيروهاي انتظامي را ب سراس
ــخت براي  پيش از برگزاري آزمون و تدوين مجازات هاي س

متخلفان الزامي دانست.
 فريب نخوريد

ــي و تنبيهي در  ــنجش ابزار نظارت ــازمان س از آنجا كه س
ــال توصيه مي كند كه  ــتانه كنكور هر س اختيار ندارد، در آس
ــات، مشاوران و... در صدا و سيما و روزنامه ها  تبليغات موسس
ــت.همچنين سازمان  به معناي قانوني بودن و تاييد آنان نيس
ــال نمي كند بلكه تاكنون هيچ  ــنجش نه تنها پيامك ارس س
ــور و پيام تبليغاتي به دبيرستان ها، منازل و مراكز پيش  بروش

دانشگاهي و حتي كالس هاي كنكور ارسال نكرده است.
طراحان سواالت كنكور اجازه همكاري با هيچ موسسه اي 
را ندارند و نبايد به اطالعات برخي پايگاه هاي اطالع رساني، 
ــواالت اعتماد  ــت آوردن س فروم ها و وبالگ ها براي به دس
ــنجش ــازمان س ــايت مورد اعتماد س ــه تنها س ــرد. بلك  ك

www.sanjesh.org است.
ــال  ــا كه معموال از آغاز س ــام اين توصيه ه ــا وجود تم ب
ــود. سوءاستفاده  ــب برگزاري كنكور اعالم مي ش جديد تا ش
ــات و نگراني داوطلبان و خانواده هايشان از سوي  از احساس
برخي موسسات و آموزشگاه ها همچنان وجود دارد و هر سال 

شكل و تنوع بيشتري به خود مي گيرد.

افزايش كالهبرداري از داوطلبان كنكور
سوءاستفاده از داوطلبان كنكور هر سال در آستانه برگزاري آزمون شدت مي يابد و شكل جديدي مي گيرد  ــهرمان  ــر روز در خيابان هاي ش ــور كودكان كار ه حض

پررنگ تر مي شود ، هرچند آمار دقيقي از تعداد واقعي كودكان 
ــت اما آمارهاي جسته و گريخته  ــت نيس كار و خيابان در دس
ــتي بيانگر اين واقعيت است كه 70 درصد  ــازمان بهزيس س
ــودكان خياباني خانواده دارند و 50 درصد كودكان خياباني  ك

كشور در تهران به سر مي برند. 
ــازمان  ــووالن س ــن ميان آنچه موجب نگراني مس  در اي
ــا مبالغ باالي  ــت كه كمك هاي ب ــده اين اس ــتي ش بهزيس
شهروندان تهراني به كودكان خياباني، اين شهر را به محلي 
ــت و همين امر  ــن كودكان تبديل كرده اس ــراي جوالن اي ب
موجب شده اين كودكان از ساير استان هاي كشور به تهران 

سرازير شوند. 
ــور  ــتي كش ــازمان بهزيس مديركل مداخله و بازتواني س
ــور در تهران  ــان اين كه 50 درصد كودكان خياباني كش بابي
ــر بودن اين  ــد: عالوه بر مهاجرپذي ــر مي برند، مي گوي به س
ــتان و  از آنجا كه فرهنگ مردم تهران امكان كمك هاي  اس
ــغ باال به اين كودكان را فراهم مي كند بنابراين  نقدي با مبال
تعداد كودكان خياباني تهران از تمام استان هاي كشور بيشتر 

است.
ــاماندهي كودكان  ــنا س ــاد اقطار در گفت وگو با ايس فره
ــته و تصريح مي كند:  ــتگاهي دانس ــي را امري فرادس خيابان
ــودكان خياباني را كه در  ــي نمي تواند ك ــتي به تنهاي بهزيس
فصل گرما آمارشان باال مي رود،  ساماندهي كند و از اين رو با 
تشكيل شوراي عالي ساماندهي كودكان خياباني، باالترين 

مقامات دستگاه هاي اجرايي در اين امر دخيل مي شوند. 
 جاي خالي وزارت بهداشت 

بررسي ها نشان مي دهد تعدادي از كودكان كار و خيابان 
به انواع بيماري هاي خطرناك همچون ايدز و هپاتيت مبتال 
بوده بلكه برخي از آنها اعتياد نيز دارند و همين موضوع يعني 

به صدا درآمدن زنگ خطرها . 
ــووالن بهزيستي از آن گاليه دارند  در اين ميان آنچه مس
ــت به عنوان متولي تامين سالمت  جاي خالي وزارت بهداش
ــت، موضوعي كه به وضعيت  ــاي مختلف جامعه اس گروه ه
ــت و مديركل  ــوب كودكان كار و خيابان دامن زده اس نامطل
مداخله و بازتواني سازمان بهزيستي كشور نيز با اشاره به آن 
ــت در  ــد :  در حال حاضر دخيل نبودن وزارت بهداش مي گوي
ــاماندهي كودكان خياباني مساله مشهودي است، چرا  امر س
ــتند و تعدادي  كه برخي از اين كودكان و نوجوانان معتاد هس
نيز به دليل ابتال به بيماري هاي «هپاتيت» و «ايدز» نيازمند 

مداخله درماني هستند.

ــاماندهي  ــوراي س ــت: در حال حاضر ش اقطار معتقد اس
ــطح استان ها تشكيل شده است اما در  كودكان خياباني در س
ــكيل اين شورا در سطح عالي، قطعا نتايج بهتري  صورت تش

حاصل خواهد شد. 
ــطح  ــر خالف تصور عمومي كودكان كار و خيابان از س ب
درآمد بسيار بااليي برخوردارند هرچند ممكن است خود اين 
ــند و تمام درآمد  ــته باش ــهمي از اين درآمد نداش كودكان س

حاصل به جيب خانواده شان برود . 
ــودكان خياباني ، برخي  ــاره به درآمد باالي ك اقطار با اش
حمايت هاي نادرست و ناآگاهي مردم در اين زمينه را عاملي 
ــته و تصريح مي كند:  ــه اين معضل دانس ــراي دامن زدن ب ب
ــيب مي زند و  ــم كمك هاي مردمي، به اين كودكان آس حج
بنابراين ضروري است رسانه هاي جمعي آگاهي الزم در اين  

باره را در ميان اقشار مختلف مردم ايجاد كنند.
 30 درصد كودكان خياباني از اتباع بيگانه هستند

ــتي هزينه  ــاع بيگانه در مراكز بهزيس ــدن اتب ماندگار ش
بااليي را به اين سازمان تحميل مي كند.

ــتي كشور با  ــازمان بهزيس مديركل مداخله و بازتواني س
ــته حدود 6500 كودك خياباني  ــاره به اين كه سال گذش اش
ــد، مي گويد: 30 درصد اين  ــط بهزيستي ساماندهي ش توس
كودكان، اتباع بيگانه بوده اند كه ماندگار شدن بخشي از آنها 

در مراكز بهزيستي مشكل ساز شده است. 
ــور  ــار با تاكيد بر اين كه اداره اتباع بيگانه وزارت كش اقط
بايد براي حل اين موضوع چاره اي بينديشد، تصريح مي كند: 
اگر قرار است اتباع خارجي از كارت رسمي برخوردار شوند تا 
بتوانند از خدمات درماني، بهداشتي و ساير خدمات در كشور 

ما برخوردار شوند، اين اقدام بايد صورت گيرد. 
 70 درصد كودكان خياباني خانواده دارند 

ــود  ــد باالي برخي از كودكان خياباني موجب مي ش درآم
برخي والدين به محروم شدن فرزندشان از آموزش و پرورش 
ــوند. مديركل مداخله و بازتواني سازمان بهزيستي  راضي ش
ــور با اشاره به اين كه 70 درصد كودكان خياباني خانواده  كش
ــد : از آنجا كه خانواده هاي اغلب اين كودكان  دارند، مي گوي
ــتند و به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با  توانمند نيس
ــتند، بنابراين پس از تحويل كودكان  چالش هايي مواجه هس
خياباني به والدين آنها از سوي بهزيستي، اين كودكان مجددا 

به خيابان ها بازمي گردند. 
به گفته اقطار، باال بودن درآمد برخي از كودكان خياباني 
موجب مي شود كه برخي والدين به رغم  ميل باطني خود، به 

محروم شدن فرزندشان از آموزش و پرورش تن دهند. 

هجوم كودكان خياباني به پايتخت 
50 درصد كودكان خياباني كشور در تهران هستند

ــدن شاغلين كسب و كار خانگي، از سوي  ضوابط بيمه ش
ــه واحدهاي اجرايي اين صندوق  صندوق تأمين اجتماعي ب

ابالغ شد.
اجتماعي،   تامين  صندوق  جديد  ابالغيه  براساس 
شاغلين كسب و كار خانگي اعم از مستقل، پشتيبان و افراد 
تحت پوشش در صورتي كه مشمول مقررات حمايتي خاص 
ديگري قرار نداشته باشند، مشمول قانون بيمه صاحبان 
حرف و مشاغل آزاد تأمين  اجتماعي قرار مي گيرند و به 
خانگي،  مشاغل  از  حمايت  و  ساماندهي  قانون  استناد 
صرفا عضو يا اعضاي خانواده كه حائز شرايط مقرر در 
قانون مزبور باشند و در فضاي مسكوني به كسب و كار 
خانگي اشتغال به كار دارند، مشمول اين بخشنامه بوده 
اشاره مورد  مقررات  از شمول  خانواده  غيرعضو  افراد   و 

 خارج خواهند بود.
وزارت  توسط  خانگي  كار  و  كسب  شاغلين  معرفي 
وزارتخانه  اين  تابعه  واحدهاي  يا  اموراجتماعي  و  كار 
با  شده  معرفي  افراد  كه  صورتي  مي پذيرد.در  صورت 
از  بهره مندي  متقاضي  مقرر  درمان  حق سرانه  پرداخت 
به  درماني  حمايت هاي  باشند،  صندوق  درماني  حمايت 
 آنان همانند ساير بيمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل

 آزاد ارائه مي شود.

دفترچه هايص درماني 45 برگي براي بيماران خاص
ــهولت  ــوي ديگرصندوق تامين اجتماعي براي س  از س
ــه آنان در نظر  ــهيالتي را در صدور دفترچ ــدگان تس بيمه ش
گرفته است به اين ترتيب كه براي بيماران خاص دفترچه هاي 
ــان بهره برداري  ــرگ و بدون محدوديت زم ــي با 45ب درمان
ــاس دفترچه هاي درماني 24برگي  صادر مي شود. بر اين اس
ــي و همچنين  ــدوق تامين اجتماع ــراي كاركنان صن ــز ب ني

مستمري بگير اصلي، همسر، پدر و مادر مستمري بگير 
ــورت تحت تكفل بودن و فرزندي  در ص

ــكي از كارافتاده كلي  ــيون پزش ــخيص كميس ــه بنا به تش ك
ــر از 6 ماه ــن دفترچه نبايد زودت ــود كه اي ــد، صادر مي ش  باش

ــا 15 برگ نيز براي  ــد. دفترچه هاي درماني ب ــه اتمام برس  ب
ــود كه در مدت زمان كمتر از  ــاير بيمه شدگان صادر مي ش س
ــد و در صورت اتمام  ــد برگه هاي آن به اتمام برس ــاه نباي 4 م
ــاي درماني در مدت زمان كمتر از 4 يا 6 ماه مطابق  دفترچه ه
ــن اجتماعي براي  ــدوق تامي ــط و مقررات صن ضواب
ــه درماني  ــدگان دفترچ بيمه ش

صادر مي شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اعالم 
بررسي اعطاي گواهينامه مهارت در كنار ديپلم به دبيرستاني ها 
گفت: اخذ ديپلم و فارغ التحصيلي دانش آموزان منوط به كسب 
حداقل يك مهارت يا شايستگي خواهد بود و در غير اين صورت 

مدرك تحصيلي دانش آموز ناقص تلقي مي شود. 
اشاره به طرح  با  ايسنا  با  ابراهيم سحرخيز در گفت وگو 
مهارت آموزي دانش آموزان دبيرستاني افزود: آموزش و پرورش 
تمام امكانات الزم براي تحقق اين هدف را به كار خواهد گرفت. 
وي با بيان اين كه خلق فناوري هاي جديد هميشه براساس 
دانش نيست و گاه زاده مهارت دستان انسان است، تصريح كرد: 
بعد از 12 سال تحصيل، دانش آموزان بايد حداقل يك مهارت را 
بياموزند و طبق تاكيدات برنامه پنجم توسعه، آموزش و پرورش 
موظف شده تا به تمامي دانش آموزان مقطع متوسطه يك مهارت 

عملي را بياموزد. 
سحرخيز تاكيد كرد: معاونت آموزش متوسطه و سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي درسي بايد در سيستم كاري اين طرح 
به يك تعريف واحد از مهارت جهت اجرايي كردن دست يابد، 
چرا كه كشور ما با داشتن جامعه جوان بايد بتواند با آموزش و 
مهارت هاي كاربردي به دانش آموزان، بيكاري را مهار كرده و 

احساس توانمندي را در جامعه افزايش دهد. 

وي با اشاره به اجراي اين طرح طي دوسال گذشته در 
دبيرستان هاي شبانه روزي گفت: طي 2 سال گذشته و بويژه سال 
گذشته، در تعداد قابل توجهي از مدارس شبانه روزي، مهارت آموزي 
را مطابق با توان هر منطقه شروع كرديم، اما اين برنامه در سطح 

گسترده تر نيازمند به برنامه ريزي جامع تري است. 
معاون وزير آموزش و پرورش اضافه كرد: اجراي اين طرح 
مهم، نيازمند فرصتي مناسب براي ارائه در ساعات درسي هفته 
است، چراكه تاثيرگذاري بيشتري خواهد داشت، اما اين كه در چه 
سالي اين مهارت آموخته شود، نياز به بررسي هاي بيشتري دارد. 
 ورود 50 درصد دانش آموزان به رشته هاي نظري 
سحرخيز تاكيد كرد: هدايت تحصيلي دانش آموزان بايد به 
گونه اي باشد كه 40 درصد از دانش آموزان متوسطه به سمت 
رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش سوق يابند و مهم ترين كار 
در سال 90 تحقق هدايت تحصيلي دانش آموزان به رشته هاي 

فني و حرفه اي بويژه در روستاهاست. 
وي با بيان اين كه ورود 50 درصد دانش آموزان به رشته هاي 
نظري بويژه به رشته علوم انساني قابل قبول نيست، تصريح كرد: 
بايد در زمينه هدايت به كار و دانش تالش بيشتري شود كه قطعا 

اين مهم را به جد پيگيري خواهيم كرد. 
وي با اشاره به اين كه مهارت جزو اصلي برنامه هاي درسي 

است، گفت: مهارت آموزي مانند ورزش و هنر جزو برنامه هاي 
اصلي درسي است و شايد بعضي ساعات درسي اختياري كاسته 
شود و براي دانش آموزان دبيرستاني در اين ساعات مهارت آموزي 
گنجانده شود. سحرخيز به زمينه هاي الزم براي بهبود آموزش 
ضمن خدمت معلمان اشاره و تاكيد كرد: بايد قوي ترين استادان 
و محتواي به روز را در آموزش ضمن خدمت با هم همراه كنيم 
و با ارزشيابي قوي تر از معلمان، كيفيت ضمن خدمت معلمان را 

افزايش دهيم. 
معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش در مورد 
طرح مهارت آموزي دانش آموزان گفت: حتي ممكن است اين 
طرح به گونه اي اجرا شود كه اگر دانش آموزي در خانواده خود 
مهارت هايي را از پدر خود آموخته است، در مدرسه به صورت 
نظام مند آن را تكميل كند و سپس عالوه بر مدرك رسمي ديپلم، 
گواهينامه مربوط به آن مهارت و شايستگي نيز به وي اعطا شود، 

البته اين موضوع در دست بررسي و مطالعه است. 
سحرخيز خاطرنشان كرد: صرف نظر از چگونگي اجراي 
اين طرح، آنچه مسلم است اين كه پس از اين، اخذ ديپلم و 
فارغ التحصيلي منوط به كسب حداقل يك مهارت يا شايستگي 
خواهد بود كه در غير اين صورت مدرك تحصيلي دانش آموز 

ناقص تلقي مي شود. 

 ضوابط بيمه  شدن شاغلين كسب و كار خانگي ابالغ شد

اعطاي گواهينامه مهارت همراه با ديپلم
مهم ترين برنامه در سال 90 تحقق هدايت تحصيلي دانش آموزان به رشته هاي فني و حرفه اي است

افزايش  بر  تاكيد  با  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
تخت هاى ويژه بيمارستانى، افزود: متاسفانه هم اكنون فقط 
80 تخت آى سى يو سوختگى در كشور داريم كه مى بايست 
براى افزايش اين تعداد تخت تالش بيشترى صورت گيرد.

به گزارش مهر، دكتر حسن امامى رضوى در ششمين 
كنگره بين المللى مراقبت هاى ويژه پزشكى در پژوهشگاه 
نيرو افزود:  خوشبختانه در سال هاى اخير دسترسى به خدمات 
بهداشتى و درمانى بهبود پيدا كرده و توانسته در حد نياز مردم 

پاسخگو باشد. 
وى با اعالم اين كه هم اكنون در شهرهاى باالى 50 هزار 
نفر هيچ بيمارستانى وجود ندارد كه مجهز به 4 گروه تخصصى 
از جمله بيهوشى نباشد، افزود: مردم در نقاط دور مى توانند با 
طى مسافت كوتاه و حداكثر نيم ساعت به اين خدمات ويژه 
دسترسى پيدا كنند.  امامى رضوى با اعالم اين كه گسترش 
تخت هاى ويژه در كشور طى 3 سال اخير به طور چشمگيرى 

رشد داشته است، افزود: در اين 3 سال بيش از هزار تخت 
آى سى يو در بخش دولتى به بهره بردارى رسيده است. 

وى با اعالم اين كه هم اكنون 4 هزار و 677 تخت ويژه 
شامل آى سى يو، جراحى، قلب باز و آى سى يو سوختگى در 
بخش دولتى فعال است، گفت: يكى از مشكالت ما تعداد 
 كم تخت هاى آى سى يو سوختگى است به طورى كه فقط 

80 تخت آى سى يو سوختگى در كشور داريم.
معاون درمان وزارت بهداشت به آخرين سطح بندى كه 
تا سال 93 تعريف شده است، گفت: براساس اين سطح بندى 
تعداد تخت هاى آى سى يو بايد به 7432 تخت در كشور برسد 
كه بر همين اساس مى بايست بيش از 2000 تخت جديد به 

تخت هاى آى سى يو در بخش دولتى اضافه كنيم. 
امامى رضوى از ايجاد و احداث هزار تخت آى سى يو 
در كشور براى سال 90 خبر داد و گفت: عالوه بر افزايش 

تخت هاى آى سى يو، نياز به مديريت اين تخت ها داريم.

معاون مشاركت هاي مردمي كميته امداد امام خميني(ره) 
ــاكن در مناطق  ــزار خانواده نيازمند س ــدن 5 ه از توانمند ش
ــته خبر داد و گفت: 70 هزار  ــال گذش ــور طي س محروم كش
ــتان كشور  ــاكن مناطق محروم در 12 اس خانواده نيازمند س
شناسايي شده اند كه اين ستاد توانمندسازي اين خانواده ها را 

در اولويت كار خود دارد. 
ــاره به اين كه  ــتاري در گفت وگو با ايسنا، با اش ــعيد س س
سال گذشته نخستين سال اجراي كامل طرح توانمندسازي 
ــور بوده است، عنوان كرد:  ــتان كش مناطق محروم در 12 اس
ــتفاده از مشاركت  ــتاد توانمندسازي مناطق محروم با اس س
800 موسسه خيريه در سراسر كشور، توانست در سال گذشته 
ــي از خانواده هاي محروم شناسايي شده در اين مناطق  بخش

را توانمند كند. 
ــازي هر خانواده  ــرانه تعيين شده براي توانمندس وي س

ــت كه در 6 محور نيازهاي  مددجو را 20 ميليون تومان دانس
معيشتي، تحصيلي و فعاليت هاي فرهنگي، درماني، اشتغال 
ــكن به عنوان  پايدار، ازدواج فرزندان خانواده و نيز تامين مس
ــاكن در مناطق محروم،  ــن نياز خانواده هاي س محوري تري

هزينه مي شود. 
ــاره به  ــاركت هاي مردمي كميته امداد با اش ــاون مش مع
ــدن اين  ــع الزم براي توانمندش ــه 80 درصد از مناب ــن ك اي
ــوي كميته امداد تامين مي شود، خاطرنشان  خانواده ها از س
كرد: 20درصد باقي مانده نيز از طريق منابع موسسات خيريه 
ــاركت هاي مردمي كميته امداد  ــود. معاون مش تامين مي ش
ــازي مناطق محروم  ــتاد توانمندس با بيان اين كه اولويت س
ــيدگي به امور مددجويان كميته امداد است، در عين حال  رس
ــتاد به دنبال توانمندسازي  ــد: در گام بعدي، اين س يادآور ش

ساير ساكنان مناطق محروم است. 

مسوول ستاد مركزي اطالع رساني داروها و سموم وزارت 
بهداشت گفت: هنگام خانه تكاني اغلب مردم با كيسه هاي 
دارو شامل قرص، كپسول يا شربت نيمه مصرف شده روبه رو 

مي شوند كه الزم است داروهاي تاريخ گذشته را معدوم كنند.
به گزارش مهر، طلعت قانع افزود: مردم بويژه زنان خانه دار 
بايد داروهايي كه تاريخ انقضاي آنها فرا رسيده است، از بسته بندي 

اصلي خارج و داخل نايلون زباله يا چاه فاضالب معدوم كنند.
وي ادامه داد: تاريخ انقضاي پمادها و كرم هاي موضعي بايد 
از روي جعبه مقوايي آنها يا از روي تاريخ حك شده روي انتهاي 

تيوپ پماد كنترل شود. مسوول ستاد مركزي اطالع رساني 
داروها و سموم وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: شربت ها را بايد 

در فاضالب خالي كرد و شيشه هاي آن را دور ريخت. 
قانع گفت: قطره هاي چشمي كه از باز شدن در آنها يك ماه 

گذشته است، ديگر استريل نيستند و بايد دور ريخته شوند.
وي با تاكيد بر اين كه آمپول ها و سرنگ هاي تاريخ گذشته 
بايد در كيسه زباله ريخته و معدوم شوند، افزود: داروهايي را كه 
تاريخ انقضاي آنها فرا نرسيده اما استفاده اي در منزل ندارند 

مي توان به مراكز منتخب جمعيت هالل احمر اهدا كرد.

تنها 80 تخت آى سى يو سوختگى در كشورموجود است

توانمندسازي5 هزار خانواده نيازمند مناطق محروم 

داروهاي تاريخ گذشته را دور بريزيد

دريافت مجوز تاسيس 
پيش دبستاني در 45 روز

معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش با تأكيد 
بر لزوم اخذ مجوز از آموزش و پرورش براي تأسيس مراكز 
پيش دبستاني گفت: صدور مجوز اداره پيش دبستاني بويژه براي 

مديران مهدهاي كودك، بيش از 45 روز طول نمي كشد.
فاطمه قربان در گفت وگو با فارس درباره وضعيت نهايي 
تعليم و تربيت كودكان 4 تا 6 ساله اظهار كرد: براساس مصوبه 
شوراي عالي آموزش و پرورش صدور مجوز مراكز پيش دبستاني، 
نظارت بر عملكرد اين مراكز، تدوين محتواي آموزشي و تأييد 
صالحيت مربيان آنها به عهده وزارت آموزش و پرورش است 
بنابراين، از هر نهاد يا سازماني كه بخواهد در زمينه پيش دبستاني 
سرمايه گذاري كند، استقبال مي كنيم اما بايد مجوز فعاليت خود را 

از آموزش و پرورش دريافت كنند.
 سن «مهد كودك» و «پيش دبستاني»

وي توضيح داد: مراكز تحت پوشش سازمان بهزيستي 
براي فعاليت در زمينه «مهدكودك»، مجوز خود را از بهزيستي 
مي گيرند و در صورتي كه همزمان با مهد كودك خواهان فعاليت 
در زمينه «پيش دبستاني» نيز باشند، مجوز الزم را از آموزش و 

پرورش دريافت مي كنند.
عالي  شوراي  مصوبه  براساس  كرد:  تأكيد  قربان 
آموزش وپرورش و تفاهم نامه امضا شده با سازمان بهزيستي، 
سن «مهدكودك» كمتر از 4 سال تمام و سن «پيش دبستاني» 
4 سال تمام و 5 سال تمام (4 سال تمام تا ابتداي 6 سال) است.

معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش در پاسخ به 
اعتراض برخي مديران و مؤسسان مجرب مهدهاي كودك به 
دليل وجود برخي موانع براي دريافت مجوز پيش دبستاني گفت: 
هيچ محدوديتي براي پذيرش اين مديران و صدور مجوز مراكز 
پيش دبستاني براي آنها وجود ندارد و اين افراد مي توانند عالوه 
بر آن كه مجوز سازمان بهزيستي را براي مهدكودك دارند، مجوز 
فعاليت در زمينه پيش دبستاني را نيز از آموزش و پرورش دريافت 
كنند.وي تصريح كرد: با توجه به رصد شرايط در سراسر كشور، 
هيچ مديري نخواهد بود كه براي دريافت مجوز پيش دبستاني 
به آموزش و پرورش مراجعه كند و صدور مجوز براي وي، بيش 
از يك ماه تا 45 روز به طول بينجامد؛ مگر اين كه كسي شرايط 

الزم را براي دريافت مجوز نداشته باشد.
قربان با تأكيد بر همكاري مثبت وزارت آموزش و پرورش 
و سازمان بهزيستي براي اجراي تفاهم نامه امضا شده گفت: 
مسائل ماليـ  اداري دوره پيش دبستاني به صورت مشخص 
از سوي سازمان مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش 
تعريف شده است و سليقه اي عمل نمي شود و حوزه معاونت 
آموزش ابتدايي براساس قانون تنها در چهار زمينه ذكر شده 

وارد عمل خواهد شد.
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برگزاري آزمون تيزهوشان؛ 16 ارديبهشت
ــازمان ملي  ــوزش و پرورش و رئيس س ــاون وزير آم مع
ــون ورودي  ــان گفت: آزم ــتعدادهاي درخش ــرورش اس پ
ــي پرورش  ــازمان مل ــش س ــت پوش ــتان هاي تح دبيرس
ــمپاد، 16 ارديبهشت به  صورت  ــان س ــتعدادهاي درخش اس

يك مرحله اي برگزار مي شود.
ــاره به  ــو با فارس با اش ــاري در گفت وگ ــي غف محمدعل
ــه دوره راهنمايي  ــون ورود ب ــت آزم برگزاري مرحله نخس
مدارس استعدادهاي درخشان در تاريخ 20 اسفند 89، اظهار 
ــج مرحله اول اين آزمون به ميزان دو برابر ظرفيت  كرد: نتاي

ــده است و مرحله دوم آن  در تاريخ 31 فروردين 90 اعالم ش
نيز 23 ارديبهشت 90 برگزار خواهد شد.

ــز از دروس امتحاني  ــون مرحله دوم  ني ــزود: آزم وي اف
ــت و حداكثر نيمي از پذيرفته شدگان در  ــت اس مرحله نخس
مرحله اول، در اين مرحله براي تحصيل در مدارس راهنمايي 

استعدادهاي درخشان پذيرش خواهند شد.
غفاري با اشاره به برگزاري آزمون ورودي دبيرستان هاي 
استعدادهاي درخشان در روز جمعه 16 ارديبهشت 90 گفت: 
اين آزمون به صورت يك مرحله اي بوده و تنها براي تكميل 

ظرفيت دبيرستان هاي تيزهوشان برگزار خواهد شد.
ــان  ــتعدادهاي درخش ــي پرورش اس ــازمان مل رئيس س
ــوزان دوره راهنمايي  ــا توجه به اين كه دانش آم ــه كرد: ب اضاف
ــتان هاي  ــان براي ورود به دبيرس ــتعدادهاي درخش مراكز اس
ــازمان نياز به شركت در آزمون جداگانه ندارند، بنابراين  اين س
برگزاري آزمون دوره دبيرستان تنها جنبه تكميل ظرفيت داشته 
ــت. وي  و براي دانش آموزان دوره راهنمايي مدارس عادي اس
گفت: در حال حاضر 7 هزار نفر در سال سوم راهنمايي مدارس 

استعدادهاي درخشان مشغول به تحصيل  هستند.
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