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«مردمساالری آنالین» بررسی میکند

بحران جسد در کشور
دانشــگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با بحران جسد
مواجه شــدهاند .این نیاز چنان گســترده است که جسدی
ِ
دست کم چهار سال تشریح
که یک ســال باید تشریح شود
میشود تا چنان تجزیه شود که دیگر قابل تشریح نباشد.
به گزارش «مردمســاالری آالین» ،بر کســی پوشــیده
نیســت که اگر دانشگاههای علوم پزشــکی کشور جسدی
برای کارهای پژوهشی و آموزشــی خود در اختیار نداشته
باشــند آنگاه هزینههایی بیماریزایی و مرگومیر بیماران
افزایش مییابد ،چراکه دانشــجویان پزشــکی و دستیاران
تخصصی ،برای افزایش مهارتهای تشخیصی و درمانی خود،
چارهای جز تجربهاندوزی با کار مستقیم روی بدن بیماران
ندارند.
بهمنماه  ،۹۵در همیــن زمینه ،اعضای هیئت ممتحنه
علوم تشــریح ،در نامهای به رئیس سازمان پزشکی قانونی،
بــا بیان اینکه برپایه اســتانداردهای جهانی ،برای هر چهار
دانشــجوی پزشکی یک جسد نیاز اســت ،اما آنان به چهار
جسد در یک ســال برای هر دانشگاه هم قناعت میکنند،
نوشــتند« :آنچه مسلم است تهیه میت غیرمسلمان در این
کشــور در حال حاضــر امکانپذیر نیســت .از طرف دیگر
شــهر بزرگی مثل تهران با جمعیت حدود  ۱۵میلیون نفر
در هر هفته طبق آمار  10ســال قبل حدود  ۱۰۰جســد
مجهولالهویه دارد که شهرداری از دور خیابانها جمعآوری
میکنــد و تحویل پزشــکی قانونی میدهد .ســوال ما این
اســت اگر فقط یکدهم ایــن رقم را بین دانشــکدههای
پزشــکی توزیع میکردند در هر ســال ما حدود  ۵۲۰عدد
جسد میداشــتیم که به هر دانشــگاه علوم پزشکی الاقل
 10جسد میرســید و ما دیگر هیچ مشکلی در این زمینه
نمیداشتیم».
پس از گذشت یکسالونیم ،چند روز پیش ( ۱۳تیرماه)،
رئیس سازمان پزشــکی قانونی ،احمد شجاعی ،بدون آنکه
خود آماری ارائه دهد ،این آمار را نادرست و برپایه جوسازی
دانســت و به روزنامه شهروند گفت« :اجسادی که ناشناس
هســتند یا اجسادی که بعد از شش ماه کسی به سراغشان
نیامده ،با کســب اجازههــای قانونی به دانشــگاهها داده
میشوند ،اما تعداد آنها خیلی کم است و اصال نیاز دانشگاه
را برطرف نمیکند ... .این خبرها برای جوســازی اســت و
به دلیل ناآگاهی افراد منتشر میشود .آنها فکر میکنند ما
جسد داریم و نمیدهیم .درحالیکه واقعا جسدی نداریم».

مافیای جسد :واقعیت یا جوسازی علیه سازمان
پزشکی قانونی؟!
این استادان ،با اشاره به مافیای جسد در کشور از رئیس
سازمان پزشکی قانونی گله کردند که چرا شرایطی به وجود
مانع جسدهای
آمده که حق بهرهبرداری علمی آزاد و بدون ِ
ناشــناس از جامعه کالبدشناسان گرفته شده است .آنان در
این نامه آورده بودند« :جســد مجهولالهویه  ...ملک طلق
سازمان پزشکی قانونی نیست که اختیار داشته باشد آن را
به دانشکده پزشــکی تحویل بدهد یا ندهد یا برای تحویل
آن شــرط قرار دهد! در نتیجه این اما و اگرها ،ناخواســته،
زمینهای ایجاد شــود که دانشگاهها جسد را از بازار مافیایی
در مقابــل پرداخت هزینه یک دیــه کامل دریافت کنند! و
یا اجســاد مجهولالهویه با هزینه نظام به زیر خاک سپرده
شــوند و هزاران دانشجوی پزشکی کال از استفاده آموزشی
از آنها محروم شــوند؟ بلکه میت مجهولالهویه اختیارش با
ولی فقیه اســت و ولی فقیه هم اجــازه فرمودهاند که برای
یادگیری دانشجویان تشریح شود ... .سازمان پزشکی قانونی
کشور وظیفه قانونی دارد هرگونه زمینه مساعد جهت خرید
و فروش اجســاد بیصاحب را رفــع و بلکه از آن جلوگیری
کند».

چند روز پیش ( ۱۳تیرماه) ،اما ،رئیس سازمان پزشکی
قانونی ،مافیای جسد را نیز جوسازی علیه سازمان پزشکی
قانونی دانســت و آن را دروغ خواند« :ما مافیای همه چیز
داریم ،جز مافیای جســد .چون اصال جسدی در کار نیست
کــه بخواهد خرید و فروش شــود .ما ســاالنه شــاید یک
مورد جســد اهدایی یا ناشناس داشــته باشیم که بخواهیم
در اختیار دانشــگاههای علوم پزشــکی قرار دهیم .اجساد
ناشــناس هم شرایط خودشــان را دارند و برای اینکه آن
را در اختیار دانشــگاه قرار دهیم ،باید یک ضوابطی را برای
آنها طی کنیم».
واردات جسد از خارج
شــجاعی با بیــان اینکه نبود جســد بــه بحرانی برای
دانشــگاههای علوم پزشکی تبدیل شده ،گفت« :شما تصور
کنید ،یک دانشگاه با آن عظمت ،تنها یک جسد دارد ،االن
جسد مشکل جدی دانشگاهها است .به همین دلیل تالش
میکنیم تا جسد را از خارج وارد کشور کنیم .اگر این اتفاق
بیفتد ،نیاز دانشــگاههای علوم پزشکی رفع میشود ».وی
همچنین واردات جسد از کشورهای دیگر را تایید کرد ،اما
آن را خیلی محدود دانســت و به نام کشورهایی که از آنها
جسد وارد شده اشاره نکرد.

سرازیر شدن ۴۰۰میلیون مترمکعب آب سطحی
به جنوب تهران
پزشکی قانونی مسائل را به سمع و نظر مقام
معظم رهبری برسانند
چنــد روز پیش ،رهبر انقالب در «اســتفتائات تیرماه»،
که در پایگاه اطالعرسانیشــان منتشر شده است ،در پاسخ
بدین پرســش که «آیا با وجود امکان اســتفاده از جســد
غیرمسلمان ،جایز است برای تحقیقات و آموزشهای علمی،
جسد مسلمان را تشریح کنند؟» گفتهاند که «جایز نیست»
و نیز در پاســخ بدین پرســش که «اگر مســلمانی وصیت
کرده باشد که از جسد او برای تحقیقات و آموزش استفاده
«وصیت ،مج ّوز عمل
کنند ،چه حکمی دارد؟» گفتهاند که
ّ
غیرمشروع نمیشود» .بدینترتیب ،ایشان استفاده از جسد
مســلمان را برای تشریح ،هر چند خود وصیت کرده باشد،
ناجایز و غیرمشروع دانستهاند.
پس از نظر مقام معظم رهبری ،یحیی کمالیپور ،نماینده
جیرفــت و عنبرآباد ،اجرای طرح پزشــکی قانونی مبنی بر
اســتفاده از جســد بنا به وصیت فرد را قانونی ندانســت و
خواستار توقف آن شد؛ این طرح را سازمان پزشکی قانونی،
امردادمــاه  ،۹۶راهاندازی کرده و با اعالم دو شــماره تلفن
از کســانی که تمایل به اهدای جســد دارند خواسته بود تا
تماس گرفته و از جزییات روند اهدای جسد آگاه شوند .دو
مــاه پس از آن نیز بیش از  ۶۶تــن اعالم آمادگی کردند و
 ۱۵تن نیز رضایت محضری برای اهدای جسدشان نوشتند.
کمالیپور از جامعه علمی کشــور در پزشکی قانونی نیز
خواست که «مســائل را به سمع و نظر مقام معظم رهبری
برسانند؛ تا مشخص شود که برحسب ضروریات این مسئله
اجرایی میشود ».این عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس ،با تاکید بر اینکه پزشــکی قانونی از هیچ
راهــی نمیتواند اجســاد مورد نیاز برای اعمال تشــریح را
تامین کند ،به خانه ملت گفت« :برای استفاده از اجساد فرد
مســلمان قبل از مرگ و در ابراز تمایل افراد در وصیتنامه
نیازمند توجه به موارد و الزامات شرعی بوده و علما و مراجع
تقلیــد باید به آن نظر دهند ،اما ،به لحاظ عملی ،پزشــکی
قانونی میتواند توجیهات خود را در این خصوص در اختیار
مراجع قرار دهند».
کنــون که دانشــگاههای علوم پزشــکی کشــور برای
کالبدشناسی با بحران جسد روبرو هستند ،باید منتظر بود
و دید که گره این مســئله را گفتوگــوی مراجع علمی با
مراجع دینی خواهد گشود یا واردات جسد از خارج.

اختصاص  ۳٫۵میلیارد دالر سهم ارزی برای تامین دارو

خط تولید آمپول تزریقی با حضور معاون وزیر بهداشت
و رییس ســازمان غــذا و دارو در کارخانجات داروســازی
اکتوورکــو بــه بهرهبرداری رســید.رییس ســازمان غذا و
دارو دیــروز در افتتاح خط تولیــد آمپول تزریقی نوروبیون
گفت:انتقال دانش ســاخت داروهای پرمصرف که تا پیش
از این در کشــور تولید نمی شد می تواند به رشد و ارتقای
صنعت دارو سازی ایران کمک شایانی داشته باشد و اینک
بــا تولید داروی تزریقــی نوروبیون در حالــی که تاییدیه
نماینده شــرکت مرک آلمان را نیز با خود دارد می تواندبه
مفهوم این باشــد که بخش خصوصی صنعت دارو در ایران
گام های بلندی به ســوی توسعه بر میدارد.وی ادامه داد :با
توجه به این که بیش از ۹۷درصد داروهای مورد نیاز کشور
در داخل تولید می شــود می تــوان به طور قطع گفت که
جایگاه ما بســیار باالست و هیچ کشوری در منطقه رکورد
ما را کسب نکرده است.وی همچنین در خصوص نیاز مالی
واردات دارو بر اساس سهمی که بانک مرکزی در نظر گرفته
است نیز گفت :بانک مرکزی با هماهنگی های به عمل آمده
مبلــغ  ۳٫۵میلیارد دالر را برای تامین مــواد اولیه دارویی

و همچنین داروی آماده و تجهیزات پزشــکی شده در نظر
گرفته اســت .اصغری همچنین با اشاره به اینکه مهمترین
مشــکل صنعت دارو سازی موضوع تامین نقدینگی است و
دولت دستکم باید نزدیک به  ۲هزار میلیلرد تومان به این
بخش تزریق کند گفت :مطالبات این صنعت حدود ۲۶۰۰
میلیارد تومان است.وی در رابطه با نوسانات نرخ ارز و اعمال
تحریم های جدید کشــورهای صاحب تکنولوژی گفت :ما
مطمئن هســتیم بخش خصوصی با تامین نیاز ارزی خود
قادر خواهد مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کند بنابر این
مشــکلی بروز نخواهد کرد و این در حالی است که بسیاری
از کارخانجات دارو سازی کشور حداقل برای مدت یکسال
مواد و تجهیزات مورد نیاز خط تولید خود را در اختیار دارند.
وی اضافه کرد :برای نمونه در این زمینه می توان به همین
کارخانه اکتوورکو اشــاره کرد که برای یک سال مواد اولیه
تولیدی دارو را در انبارهایش ذخیره کرده است و از آنجا که
پیش بینی مواد و تجهیزات مورد نیاز در دســتور کار همه
شرکت های دارو سازی است نباید بابت تحریم ها نگران این
صنعت در کشور بود.

همچنین دکتر علی نراقی ،رییس هیات مدیره شرکت
کارخانجات داروسازی اکتوورکو در مراسم افتتاح خط تولید
این دارو اظهار داشت :خط تولید پیشرفته و دارای گواهی
جی ام پی آمپول های تزریقی با ظرفیت تولید  ۲۰۰هزار
آمپول در هر شیفت در زمینه تولید آمپول های تزریقی از
جمله آمپول نوروبیون تحت لیسانس مرک آلمان فعالیت
دارد.وی خاطرنشــان کرد :داروســازی اکتوورکو که تولید
داخلی باکیفیت و استاندارد بین المللی و توسعه اشتغال را
سرلوحه برنامه های خود قرار داده با بیش از  ۱۳۰محصول
دارویی در  ۱۴حوزه درمانی در فضایی بالغ بر  ۴۰هزار متر
مربــع فعالیت دارد و بیش از هزار نفر نیروی متخصص که
بیش از  ۹۰درصد آنها جوانان زیر  ۴۰ســال و بخش قابل
توجهی از آنها دانش آموختگان دکتری و کارشناسی ارشد
د انشگاه ها هستند در این مجموعه تولیدی فعالیت دارند.
نراقی با اشاره به این که بخش قابل توجهی از متخصصان
دکتری شــاغل در این شرکت در حوزه تحقیق و توسعه و
کسب دانش فنی تولید داروهای بیوتکنولوژی و مواد اولیه
فعالیت دارند اظهار داشــت :داروهای تولیدی این شرکت

تحت دقیــق ترین مطالعات بالینی قــرار گرفته اند که از
جمله انها داروی ریتوکســی مب است که روی  ۲۷۲بیمار
از کشورهای مختلف از جمله ایران بررسی شده است.وی
با اشاره به حدود نیم قرن سابقه فعالیت این واحد صنعتی
در زمینه تامین داروهای مورد نیاز کشور اظهار داشت :فاز
اول کارخانه تولید داروهای شیمیایی در سال  ۱۳۸۹آغاز
به کار کرده که ظرفیت تولید  ۱٫۵میلیارد قرص و کپسول
را دارد .ظرفیت تولید این سایت با بهره گیری از فاز جدید
در سال جاری سه برابر می شود.نراقی خاطرنشان کرد :فاز
اول ســایت داروهای بیوتکنولوژی اکتوورکو در ســال ۹۴
با ظرفیت تولید ساالنه ســه میلیون سرنگ آماده تزریق،
پنج میلیــون ویال اســتریل قابل تزریــق و یک میلیون
ویــال پودری لیوفیلیزه آغاز به کار کــرده و با تکمیل فاز
 ۲پروژه در ســال جاری تولید محصــوالت بیوتکنولوژیک
مختلف مانند آنتی بادی هــای منوکلونال ،اینترفرون ها،
انوکساپارین ،اریتروپویتین و سایر محصوالت بیوتکنولوژی
مایــع یا لیوفیلیزه در حجم و کیفیت باال با تاییدیه جی ام
پی محقق خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

خانوادههای دارای دو معلول  ۳۰میلیون تومان کمک بالعوض دریافت میکنند
رئیس سازمان بهزیســتی کشور گفت :برای حمایت از
تهیه مســکن برای خانوادههای دارای دو معلول به باال ۳۰
میلیون تومان کمک بالعوض توسط سازمان بهزیستی به
این خانوادهها اعطا میشــود.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان از اردبیل ،انوشــیروان محســنی ،رئیس ســازمان
بهزیســتی کشــور در همایش معاونان پیشگیری سازمان
بهزیســتی سراسر کشور که در ســرعین برگزار شد اظهار
داشت :خوشبختانه اســتان اردبیل در حوزههای مبارزه با
آســیبهای اجتماعی و پیشــگیری از آنها اقدامات قابل
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش
و پرورش جزئیات راه اندازی ســامانههای مدارس غیردولتی را
اعالم کرد و گفت :شهریه در دو قالب ثابت و فوق برنامه دریافت
میشــود .فوق برنامه از جمله فعالیتهای تابســتانی مدارس
غیردولتی کامال اختیاری هستند.
به گزارش ایسنا ،مجتبی زینی وند در استودیو الفبای وزارت
آموزش و پرورش با اشــاره به طراحی و راه اندازی سامانههایی
در ســازمان مدارس غیردولتی به منظور شــفافیت و سهولت
دسترســی به اطالعات گفت :معتقدیم اگر بتوانیم سامانهها را
در قالب خوبی یکپارچه کنیم بســیاری مشکالت مخاطبان ما
حل میشود.
وی افزود :به عنوان مثال برای دریافت صدور مجوز مراحل
طوالنی طی میشــد امــا از زمانی که ســامانه صدور مجوز
الکترونیکی راه اندازی شــده دیگر نیازی به مراجعه حضوری
نیست .همه فرآیندها به صورت الکترونیکی تعریف شده است و
مراحل قابل رهگیری است.
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و
پرورش به راه اندازی درگاه اطالع رســانی ،سامانه صدور مجوز
تاسیس و راه اندازی مدارس و سامانه شهریه مدارس غیردولتی
در چندماه اخیر گفت :مراحل تعیین شهریه نیز همه به صورت
الکترونیکی انجام شــد و بعد از مشــخص شدن شهریه اعالم
کردیــم ولی دانش آموز میتواند در دو قالب شــهریه بپردازد.
قالب اول شهریه مصوب ثابت طبق برنامه درسی رسمی است
و قالب دوم هزینههای اختیاری است که فعالیتهای تابستانی
از جمله آنهاست.
زینی وند ادامه داد :در ســامانه به اولیــاء اعالم کردیم اگر
دانش آموزی قرار اســت در یک فعالیت تابستانی شرکت کند
چقدر هزینه باید بپردازد .مؤسســین موظف شدند بر اساس
ســاعات تعیین شده در سامانه ،فعالیتهای تابستانی را برنامه
ریزی کرده و تدارک ببینند .به عنوان مثال سقف ساعت مصوب
برای فعالیت تابستانی در دوره ابتدایی  ۹۰ساعت است .ضمنا
برنامههای تابستانی و فعالیتهای خارج از برنامه درسی کامال
اختیاری هستند و مؤسسین موظف اند همه این برنامهها را در
سامانه درج کنند تا اولیاء از آن آگاه باشند.
وی با بیان اینکه اکنون مؤسس نمیتواند از ولی دانش آموز
بابت فعالیت فوق برنامه هزینه دریافت کند زیرا هنوز ســامانه
مربوطه فعال نشده است گفت :از پایان تیر تا پایان مرداد فایل
مربوط به فعالیتهای خارج از برنامه درسی را در سامانه فعال
میکنیم تا مؤسسین بتوانند برنامههای خود را در آن وارد کنند

قبولی در اســتانهای کشــور داشــته و سیاست سازمان
بهزیستی کشــور نیز اجرای راهبردها و برنامههای تدوین
شده در این زمینه اســت .وی گفت :باید بتوانیم برنامهها
را به صورت دقیق و منظم سیاســتگذاری کنیم تا نتایج
مثبت به دنبال داشــته باشــد که خوشــبختانه در بحث
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اقدامات مناسبی از جمله
گسترش فعالیت خط  1480و نیز ایجاد اورژانس اجتماعی
به تعداد  150مرکز در سطح کشور انجام شده است.رئیس
سازمان بهزیستی کشور گفت :انجام غربالگریهای ژنتیک

قبل از ازدواج بــرای جلوگیری از تولد کودکان معلول نیز
توسط ســازمان و پیگیریهای صورت گرفته انجام شد و
خوشبختانه سال گذشــته با انجام طرح غربالگری ژنتیک
از زایش یک هزار و  480کودک معلول در ســطح کشــور
جلوگیری کردیم.محســنی تصریح کــرد :اعتبارات حوزه
پیشگیری سازمان بهزیستی کشور سال گذشته  88میلیارد
تومان بود که خوشبختانه امسال  50درصد افزایش داشته
و میزان پرداختی مســتمری به جامعه هدف بهزیستی نیز
 14درصد افزایش دارد.رئیس ســازمان بهزیســتی کشور

رئیس سازمان مدارس غیردولتی خبر داد

تعیین تکلیف هزینههای مدارس هیات امنایی
تا مراحل خود را برای تایید طی کند.
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش
و پرورش با بیان اینکه ســامانه صدور مجوز تاســیس مدارس
غیردولتی برای همه افراد جامعه قابل دســترس اســت و هر
شــخص حائز شرایطی میتواند درخواست صدور مجوز داشته
باشد گفت :البته مؤسس باید دارای شرایطی باشد که مدرک
تحصیلی و سن افراد از این جمله است.
وی درباره مدت زمان صدور مجوز تاسیس مدرسه غیردولتی
عنوان کرد :به لحاظ قانونی باید طی دو ماه استعالمات قانونی از
دستگاههای مربوطه پاسخ داده شود.
زینی وند درباره شــرایط تأسیس شعب مدارس غیردولتی
گفت :موسســین غیردولتی که میخواهند شــعبه ای برای
مدارس دایر کنند اگر حتی یک تذکر کتبی از شورای نظارت
منطقه گرفته باشند حق تاسیس شعبه در هیچ شهری را ندارند.
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و
پرورش با اشاره به سامانه خرید خدمات گفت :برخی معلمان
خرید خدمات از حقوق و عدم پوشــش بیمه خود گالیه مند
بودند .ســامانه ای طراحی کردیم که نظــارت بر طرح خرید
خدمات را از طریق آن پیگیری میکنیم .اطالعات کلیه مراکز
خرید خدمات باید وارد این ســامانه شده و اطالعات معلمان
خرید خدمات در آن درج شــود .حق الزحمه معلم بر اســاس
دستورالعملی اســت که تعریف کرده ایم و به میزان پرداختی
موسسین به معلمان دسترسی داریم.
وی ادامــه داد :بیش از  ۸۰درصد مــدارس خرید خدمات
اطالعات خود را وارد ســامانه کرده اند .از سال آینده اگر قرار
اســت مدرسه ای مجری طرح باشد باید اطالعات خود را وارد
ســامانه کند.زینی وند درباره گالیههای مردمی از شهریههای
بــاالی  ۲۵میلیونی مــدارس ،گفت :هیچ مورد شــهریه ۲۵
میلیونی نداشــتیم .از  ۶۵مدرسه گزارش تخلف شهریه داریم
و برای نظارت بر شهریه چند اقدام انجام دادیم که ناظر مستقر
در مناطق از این جمله است .به صورت مستمر و روزانه  ۵تیم
بر مدارس غیردولتی تهران نظارت دارند.
وی افزود :یک مبنای نظارت ،شکایات مردم و دستگاههای
مختلف از جمله مجلس و ســازمان بازرسی است که بازرسان
ما آن را بررســی میکنند .امسال و تا کنون بیش از  ۱۰مورد

تخلف شهریه برای ما مسجل شد که به شورای نظارت تهران
اعالم کردیم.
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و
پرورش با اشــاره به اینکه در میان این تخلفات مسجل شده،
باالترین میزان گزارش شــده از مدرسه ای بود که  ۲۱میلیون
شهریه گرفته بود که خالف بود و پیگیر استرداد شهریه به اولیا
هستیم گفت :وظیفه ما دفاع از حقوق مؤسسین و مردم است.
اکثر مؤسسین قانون را رعایت میکنند و ما وظیفه داریم از آنها
حمایت کنیم .از آن ســو باید از حقوق مردم که به ما اعتماد
کردند دفاع کنیم.
زینی وند با بیان اینکه وظیفه ما پیگیری و نظارت اســت
بویژه مدارسی که عدول از ضوابط داشته باشند ،درباره اخباری
مبنی بر دریافت شــهریههای الکچری باالی  ۱۰۰میلیونی در
برخــی مدارس عنوان کرد :یقین دارم چنین موضوعی صحت
ندارد و تا کنون ســندی از سوی رسانههای منتشر کننده این
اخبار در اختیار ما قرار نگرفته اســت .ما اســتقبال میکنیم و
اگر چنین مواردی گزارش شــود بررســی میکنیم.وی درباره
مدارس هیئت امنایی گفت :با دو مشکل جدی در این مدارس
مواجهیم نخست آنکه توسعه کمی مدارس هیئت امنایی باعث
شده بســیاری ادارات مناطق از توسعه کیفی غافل بمانند .به
عنوان مثال شــرط الزم مدارس هیئــت امنایی برای دریافت
شهریه از اولیاء ،وجود کالسهای فوق برنامه است .جالب آنکه
برخی مدارس دوشیفته و چرخشــی اند و کالس فوق برنامه
برگــزار نمیکنند که جلوی آنها را گرفتهایم.رئیس ســازمان
مــدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشــاره
به مصوبه اخیر مبنی بر تبدیل مدارس نمونه دولتی به هیئت
امنایی گفت :بر این اساس برخی مدارس نمونه دولتی باید در
قالب مدارس هیئت امنایی فعالیت کنند .به همین علت اعالم
کردیم امســال ســایر مدارس دولتی به جز در موارد خاص و
هماهنگی ما نمیتوانند به هیئت امنایی تبدیل وضعیت شوند.
ویرایش سوم بخشنامه تعیین تکلیف هزینههای فوق برنامههای
این مدارس ،انجام شــده است و امیدواریم قبل از اتمام تیرماه
بخشنامه مدارس هیئت امنایی ابالغ شود.
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و
پرورش آخرین وضعیت مدرســه معین را تشریح کرد و گفت:
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گفت :برای حمایت از تهیه مسکن برای خانوادههای دارای
دو معلول به باال  ۳۰میلیون تومان کمک بالعوض توســط
ســازمان بهزیستی به این خانوادهها اعطا میشود.وی بیان
کرد :بحث بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار در دستور
کار ســازمان بهزیســتی کشــور قرار گرفته و در راستای
برونســپاری نیز تالش کردیم که برخــی از فعالیتهای
سازمان بهزیستی را به موسسات خیریه و بخش خصوصی
واگذار کنیم که در حال حاضر  92درصد تصدیها توسط
سازمان بهزیستی واگذار شده است.
مراجع ذیصــاح قضایی به این پرونده ورود کــرده اند .موارد
مربوط را آنهــا اعالم کردند .آنچه به ما مرتبط بود این بود که
شــورای نظارت استان دو وظیفه دارد نخســت باید پیرامون
مدرسه ای که این اتفاق افتاده تصمیم گیری میکرد که انجام
شد و مدرسه دوره اول را منحل کرد .آن فضا مجتمع آموزشی
و یک فضای احداثی اســت و اولیاء از ســایرمقاطع نارضایتی
نداشتند و آنها دایرند.
زینــی وند افزود :این اتفاق یک بی اعتمادی را ایجاد کرد و
حادثه تلخی بود .شورای نظارت موظف بود برای دفاع از حقوق
حقه آموزش و پرورش از مســببین شــکایت کند که این کار
هم انجام شد و طرح دعوی صورت گرفت.ضمنا نظارت ما باید
سختگیرانه تر شود و باعث شد جذب ،توانمندسازی و نظارت
بر نگهداشت را جدیتر دنبال کنیم که جلساتی با گزینش برای
جذب نیروی انســانی در مدارس غیردولتــی داریم و احتماال
دستورالعمل جدیدی هفته آینده به اتمام برسد.وی با تاکید بر
اینکه هیچ معلمی نباید بدون گزینش در مدرسه حضور یابد و
این یک قانون است و هرساله باید گزینش درباره نیروها اظهار
نظرکند گفت :گزینش مراحل عادی خود را طی میکند.ضمن
آنکه در طرح ناظرین مقیم به صــورت موردی ،گزینش نیرو
مورد توجه است .در همین راستا استانها موظف شدند تک تک
مدارس قبل از شهریور یکبار مورد بازرسی قرار گرفته باشد.
برای بهبود وضع موجود و تســهیل شــرایط در حال تهیه
دستورالعملی هســتیم که موارد الزم در آن گنجانده میشود.
زینی وند به ســامانه صدور مجوز پیش دبستانی اشاره کرد و
گفت :بر اســاس قانون تنها مرجع صدور مجوز پیش دبستانی
وزارت آموزش و پرورش اســت.وی با اشــاره به آن دســته از
مدارس دولتی که دو کالس خود را تبدیل به پیش دبســتانی
کردهاند عنوان کرد :همه مباحث کارشناسی ما روی این است
که اگر قرار اســت در یک مدرسه دولتی دو کالس اختصاص
بدهند چون از مردم شــهریه میگیرند ،باید بر اساس ماده ۱۲
قانون تاسیس مدارس غیردولتی باشد و آن دو کالس به عنوان
فضای مازاد به موسس پیش دبستانی که مجوز دارد اجاره داده
شود.
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش
و پرورش بــا بیان اینکه همکاران ما به عنوان مدیر مدرســه
نمیتوانند اتاقی را در مدرســه جدا و به پیش دبستانی تبدیل
کنند گفت :در مراکزی که سال قبل پیش دبستانی در فضای
دولتی داشــتیم نباید شهریه شــان از  ۱۵درصد سال گذشته
خود بیشتر شود.

رییس اداره محیط زیســت شــهر تهران با اشــاره به اینکه ساالنه حدود
 ۴۰۰میلیون متر مکعب آبهای ســطحی به ســمت جنوب پایتخت سرازیر
میشــود ،گفت که برای حل این مشــکل با همکاری دســتگاههای مختلف
طرح ســاماندهی آبهای ســطحی تهران تهیه شده اســت .محمد حسین
بازگیر در گفت و گو با ایســنا افزود :بخشــی آبهای ســطحی جاری شده،
حاصل رود درههای شــمال تهران و مســیلهایی است که از ارتفاعات تهران
آب میگیرند مانند مســیل جاجرود ،گالبدره ،دربند ،فرحزاد ،اوین -درکه و
رودخانه کن .بخشــی دیگر نیز حاصل نزوالت و ســرریزهای داخل خیابانها
اســت که عموما به آلودگیهای ســطح خیابان و پســماندهای رها شده در
سطح شهر آغشــته میشــوند.وی ادامه داد :فاضالبهای خانگی نیز به این
آبهای سطحی وارد میشود و در مجموع کل این آب آلوده به جنوب تهران
سرازیر میشود.

برگزاری دومین کنگره دانشآموزی
قائم مقام سازمان دانشآموزی جمهوری اسالمی ایران از برگزاری دومین
کنگــره دانشآموزی از تاریــخ  24لغایت  27تیرماه ســالجاری در اردوگاه
شــهید باهنر تهران خبر داد.به گزارش روابط عمومی ســازمان دانشآموزی
جمهوری اسالمی ایران ،محمد روشــنی ضمن اعالم این خبر ،اظهار داشت:
این کنگره با حضور مســئولین و با هدف تعیین خط مشــیها و سیاستهای
کالن و راهبردی سازمان در زمینههای اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و اقتصادی
برگزار خواهد شــد.وی افزود :بهرهگیری صحیح از ظرفیتها و ســرمایههای
ملی اعم از فرهنگی ،آموزشــی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه و زمینهســازی
برای بسط مشــارکت فعال اعضاء ،مدرسین و مســئولین در تصمیمسازیها
و برنامهریزی ســازمان از دیگر اهداف برگزاری دومیــن کنگره دانشآموزی
ســازمان میباشد.روشــنی در ادامه اذعان داشــت :از جمله برنامههای این
کنگره شــامل ،کارگروههای تخصصی ،برپایی جلسات هماندیشی ،برنامههای
فرهنگــی ـ ورزشــی ،برگــزاری کارگاههــای مهارتهای اجتماعــی ،بیان
دیدگاههای نمایندگان اعضاء ،مربیان و مدرســین مجامع و غیره میباشــد.
خاطر نشــان میشــود ،اعضای کنگره دانشآموزی متشکل از دبیران مجامع
ششگانه اســتانها(اعضا ،مربیان و مدرسین خواهر و برادر) به تعداد  64نفر
دانشآموز 64،نفر مربی و  64نفر مدرس پیشتاز و همچنین  32نفر از مدیران
استانهای سازمان دانشآموزی سراسر کشور است.

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون
سردفتری اسناد رسمی
اداره کل امور اسناد و ســردفتران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور طی
اطالعیه ای زمان توزیع کارت ورود به جلســه آزمون سردفتری اسناد رسمی
سال  1397را اعالم کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور ،داوطلبان شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی سال  1397جهت
دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ  97/4/23لغایت  97/4/28میبایست به
نشــانی اینترنتی  WWW.SSAA.IRمراجعه نمایند.گفتنی است آزمون
سردفتری اسناد رسمی روز جمعه مورخ  97/4/29به نشانی مندرج در کارت
ورود به جلسه برگزار میگردد.

مراکز تجاری تجریش ایمنسازی میشوند
کمیته ایمنی ســاختمانهای ســطح محدوده شــهرداری منطقه یک در
اولین اقدام خود به بررســی وضعیت مراکز تجاری و اجرای دستورالعملهای
ارتقــاء ایمنی در آنهــا پرداخت.به گزارش روابط عمومي شــهرداري منطقه
يك ،کیوان فاتحی منش دبیر ســتاد مدیریت بحران شــهرداری منطقه یک
بــا بیان خبر فوق اظهار داشــت  :در حال حاضر حدود  7هزار ســاختمان نا
ایمن در تهران شناســایی شــده که در صورت وقوع زلزلــه حوادث ناگواری
رخ خواهــد داد لــذا در کمیته ایمنی که با حضور نمایندگان ســازمان آتش
نشــانی برگزار میشــود ،امالک نا ایمــن منطقه یک شناســایی و به اداره
ساماندهی و واحد  hseشهرداری منطقه یک  ،جهت بررسیهای الزم معرفی
میشوند.

تعمیر و تعویض پوشش پلی کربنات پلهای عابر
پیاده در ورودی غربی پایتخت
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه  21از اجرای طرح سراسری
«تعمیر و تعویض پوشش پلی کربنات» پلهای عابر پیاده در محدوده ورودی
غربی پایتخت خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،21سیاوش
زابلی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با اشاره به این مطلب
که ورقهاي تخت پلی كربنات محصوالتي بي نظير با ضريب ايمني فوق العاده
و كااليي ايده آل براي مصارف جايگزين شيشه مي باشد ،گفت :ورقهای پلی
کربنــات افزون بر وزن كم و ثبات رنگ ،داراي مقاومت ضربه اي بســيار باال،
تقريبا غير شكننده بوده و در هنگام بروز حوادث طبيعي مانند زلزله ،خطرات
ناشي از شكست شيشه را به صفر مي رساند.

افزایش بروز حمالت قلبی از سن  ۴۰سالگی
رئیس بیســتمین کنگرهبین المللی تازههای قلــب و عروق ایران با بیان
اینکه مصرف دخانیات ،چربی و فشــار خون احتمال حمالت قلبی را افزایش
میدهد ،توضیح داد :معموالً این عارضه در آقایان از ســن  40ســالگی به باال
و در خانمها نیز پس از ســن یائســگی بیشتر مشاهده میشــود لذا باید در
این ســنین به تغییرات در قفسه ســینه توجه بیشتری شود.به گزارش روابط
عمومی انجمن آترواســکلروز ایران  ،دکتر مســعود قاسمی رئیس بیستمین
کنگــره بین المللی تازههای قلب و عروق ایران از برگزاری این کنگره خبرداد
و اظهارداشــت :در این کنگره در خصــوص رویدادهای علمی نوین در زمینه
تشــخیص ،پیشــگیری و درمان بیماریهای قلب و عروق بحث و تبادل نظر
خواهد شد.

مذاکرات با لوریس چکناواریان برای دو سمفونی
عاشورا و مقاومت
رئیس ســازمان فرهنگــی و هنری شــهرداری تهران از افزایش ســاعت
کاری باغ موزهها در تابســتان و فعالیت خانه موزهها در روزهای تعطیل خبر
داد.به گزارش ایســنا ،ســعید اوحدی با بیان این مطلب بــه ویژه برنامههای
فرهنگی شــهرداری تهران در روزهای تابستان اشــاره کرد و گفت :همزمان
با تعطیلی مدارس ،ســازمان فرهنگی و هنری شــهرداری تهران ســتاد ویژه
برنامههای تابســتان را برپــا کرد و در نهایت تصمیم بر آن شــد تا با اجرای
 ۱۴۳۰برنامه فراگیر و محلهای ،فضایی شــاد برای شــهروندان فراهم شــود.
وی ســه موضوع جلب مشــارکتهای مردمی ،توجه ویژه بــه جوانان ،ایجاد
نشــاط و ارائه آموزش را از مهم ترین رویکردهای برنامههای تابستانی امسال
معرفــی و عنوان کرد :یکی از موضوعاتی که همواره در تهران مطرح اســت،
بحث حیات شــبانه و اســتفاده از ظرفیتهای شهر در ســاعات پایانی شب
اســت .این موضوع به تازگی به طــور ویژه مورد توجه ســازمان قرار گرفته
اســت و در آینده ای نزدیک برنامههای متناســب با احیای زندگی شبانه در
پایتخت تدوین میشــود.وی در بخش دیگری از سخنانش به انجام مذاکرات
بــا لوریس چکناواریــان ،یکی از مطرح ترین آهنگســازان کشــور پرداخت
و گفت :با مذاکراتی که با آقای چکناواریان داشــتیم قرار شــد تا ایشــان دو
ســمفونی عاشــورا و مقاومت را برای اجــرا در پردیس تئاتر خــاوران آماده
کنند.
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