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اجتماعي

وطن امروز شماره 1371

نیمکت

سهشنبه  31تیر 1393

آژیر

استخدام مربیان پیشدبستانی به فرجام میرسد؟

نماینده مردم دشتستان در مجلس خبر داد

استخدام 40هزار مربی در ابهام!

جمعآوری  ۲۵امضا
برای استیضاح فانی

زمینگیر شدن «جمشید سامورایی»
با  ۱۵گلوله

تذکر کتبی  72نماینده به رئیسجمهور

طرح اس��تیضاح وزیر آموزش و پ��رورش را 25
نماینده امضا کردهاند و تأکید داریم طی دو روز آینده
تحویل هیأت رئیسه مجلس ش��ود .حجتاالسالم
والمس��لمین مهدی موس��وینژاد ،نماین��ده مردم
دشتستان در مجلس ش��ورای اسالمی درباره طرح
اس��تیضاح وزیر آموزش و پ��رورش ،به فارس اظهار
داشت :امضاهای طرح استیضاح جمع شده است و ما
منتظر هستیم هیأت رئیسه مجلس ،طرح را تحویل
بگیرد .وی ادامه داد :در حال حاضر  25نماینده طرح
اس��تیضاح را امضا کردهاند و قصد داریم اگر فردا یا
پسفردا طرح را تحویل بگیرند ،آن را به هیأت رئیسه
مجلس تحویل دهیم .حجتاالس�لام والمسلمین
موس��وینژاد افزود :ما تأکید داریم طرح استیضاح را
تحویل هیأت رئیس��ه دهیم و آنها نیز اعتقاد دارند
مقداری مهلت دهیم .نماینده مردم دشتس��تان در
مجلس خاطرنشان کرد :یکی از محوریترین مباحث
طرح اس��تیضاح وزی��ر آموزش و پ��رورش ،اجرایی
نشدن قانونی مصوبه مجلس درباره استخدام مربیان
پیشدبستانی و نیروهای شرکتی است.
مدیرکل ارزیابی آموزش و پرورش خبر داد

راهاندازی سامانه
پاسخگویی به شکایات

مراحل پایانی س��امانه پاسخگویی به شکایات به
صورت خدمات وب و الکترونیکی انجام ش��ده است
و ب��زودی با تامین اعتبار ش��روع به فعالیت میکند.
سیدرحیم میرش��اهولد ،مدیرکل ارزیابی عملکرد و
پاس��خگویی به ش��کایات وزارت آم��وزش و پرورش
از تهی��ه نظامنام��ه فعالیتهای ارزیاب��ی عملکرد و
پاسخگویی به شکایات در آیندهای نزدیک خبر داد و
تصریح کرد :در این نظامنامه همه مسؤولیتها با شرح
وظایف آنها احصا و تدوین شده است که پس از تایید
شورای معاونان الزماالجرا خواهد بود .مدیرکل ارزیابی
عملکرد و پاسخگویی به شکایات از راهاندازی سامانه
پاسخگویی به شکایات به صورت خدمات الکترونیکی
خبرداد و به ایس��نا افزود :این سامانه با هدف از بین
بردن فرهنگ کاغذمحور و ساختار بروکراسی اداری و
جمعبندی سریع و دقیق اطالعات با همکاری مرکز
برنامهریزی نیروی انس��انی و فناوری اطالعات تهیه
ش��ده اس��ت که میتواند پل ارتباطی میان مدرسه
و مدیران حوزه س��تادی باش��د .وی برقراری ارتباط
جامعه از مدرس��ه تا حوزه ستادی را راهی در جهت
کاهش تخلفات برشمرد و بیان داشت :به این منظور
مراحل پایانی سامانه پاسخگویی به شکایات به صورت
خدمات وب و الکترونیکی انجام شده است و بزودی با
تامین اعتبار شروع به فعالیت میکند.
دانشگاه

تعیین سرپرست جدید دانشگاه شریف

محمود فتوحی سرپرس��ت دانشگاه صنعتی
شریف ش��د .سعید سهرابپور ،عضو هیاتعلمی
دانشگاه صنعتی شریف با اعالم این خبر به تسنیم
گفت :محمود فتوحی به عنوان سرپرست دانشگاه
صنعتی ش��ریف انتخاب شد .وی افزود :منتظریم
وزیر علوم حکم سرپرس��تی وی را برای دانشگاه
صنعتی ش��ریف صادر کند .گفتنی است محمود
فتوح��ی در حال حاض��ر رئیس دانش��کده برق
دانشگاه صنعتی شریف است.
■■روستاآزاد :همچنان رئیس دانشگاه شریف
هستم
این در حالی اس��ت که رئیس دانشگاه صنعتی
شریف با بیان اینکه همچنان به فعالیت خود ادامه
میدهم ،گفته است :حکم وزیر علوم برای سرپرستی
دانشگاه شریف صادر نشده است و من همچنان در
اتاق کار خود مشغول فعالیت هستم .رضا روستاآزاد،
رئیس دانشگاه صنعتی شریف با بیان این مطلب به
فارس اظهار داش��ت :وزیر علوم هنوز حکمی برای
سرپرست دانشگاه ش��ریف صادر نکرده است و من
همچن��ان در حال ادامه فعالیت هس��تم.وی افزود:
در ح��ال حاضر در اتاق کار خود مش��غول فعالیت
هستم و خبری مبنی بر تعیین سرپرست دانشگاه
به من نرس��یده است .همچنین سعید سهرابپور،
عضو کمیته جستوجوی دانشگاه شریف نیز بیان
داشت :صدور حکم سرپرست دانشگاه بر عهده وزیر
است و هنوز حکمی از سوی وزیر صادر نشده است،
هر زمان حکم صادر ش��د میتوانیم به طور قطعی
بگوییم چه کسی سرپرس��ت شده است .وی افزود:
البته م��ا  2کاندیدا به وزیر عل��وم اعالم کردیم که
رئیسجمهور با سرپرس��تی مس��عود نیلی ،مشاور
اقتصادی ریاس��تجمهوری مخالف��ت کرده و تنها
گزینه محمود فتوحی است ولی هنوز حکمی برای
فتوحی صادر نش��ده و نمیتوانی��م به طور قطعی
بگوییم وی سرپرست دانشگاه شریف است.

گ�روه اجتماع�ی :ردیف اس��تخدامی
برگزاری آزمون مربیان پیشدبس��تانی
هنوز صادر نش��ده و دولت معتقد است
که آموزش و پرورش در طول چند سال
گذشته بیش از ظرفیت و سهمیه نیرو
استخدام کرده است .این درحالی است
که رایزنی آموزش و پرورش برای کسب
ردیف اس��تخدامی ادام��ه دارد .آزمون
اس��تخدامی مربیان پیشدبس��تانی و
نیروهای شرکتی که قرار بود در تاریخ
 17مرداد برگزار ش��ود ب��ه دلیل اعطا
نشدن مجوز استخدامی از سوی معاونت
ریاس��تجمهوری به تعویق افتاد و این
روزها تعداد انبوهی از نیروهای شرکتی
و مربیان پیشدبستانی این پرسش را از
مدیران آم��وزش و پرورش دارند که آیا
این آزمون برگزار خواهد ش��د یا خیر؟
سوالی که هنوز پاسخ روشنی برای آن
وجود ندارد.
■■همه چشمانتظار تصمیم دولت
البته مدیران آموزش و پرورش از برگزاری این آزمون
خب��ر میدهند اما اعالم تاری��خ آن را منوط کردهاند به
کسب مجوز از سوی ریاستجمهوری تا پس از آن تاریخ
و مناب��ع الزم برای برگزاری ای��ن آزمون را اعالم کنند.
سیدمحمد بطحایی ،قائممقام وزیر آموزش و پرورش در
همین باره گفته است :در حال حاضر نیازسنجی انجام
دادهایم و آمار ما نیز مشخص شده است که در هر منطقه
به چه تعداد نیرو و با چه جنسیتی نیاز داریم .هماکنون
منتظر پاسخ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
ریاستجمهوری هستیم .جلس��اتی نیز تاکنون با این
معاونت داشتهایم و امیدواریم تا پایان هفته جاری ،زمان
برگزاری آزمون مش��خص شود .همچنین عبدالرسول
عمادی ،رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش
نیز معتقد اس��ت :پس از اعطای مجوز اس��تخدامی از
س��وی دولت این آمادگی وجود دارد که ظرف مدت دو
ماه آزمون مربوط به مربیان پیشدبس��تانی و نیروهای
شرکتی را برگزار کنیم.

■■دالیل دولت چیست؟
عبدالوحی��د فیاض��ی ،عضو کمیس��یون آموزش
و تحقیق��ات مجلس و نماینده مجل��س در کارگروه
مشترک میان دولت ،آموزش و پرورش و مجلس برای
بررسی وضعیت آزمون مربیان پیشدبستانی و نیروهای
شرکتی در این باره به تسنیم اظهار داشت :هنوز برای
برگزاری این آزمون نتوانس��تهایم به نتیجهای برسیم.
وی افزود :معاونت منابع انس��انی ریاس��تجمهوری
نامهای را ارسال و اعالم کرده با بررسیهایی که انجام
داده ،آموزش و پرورش بیش از ظرفیت و سهمیه نیرو
اس��تخدام کرده است .استناد دولت به قانون مدیریت
خدمات کش��وری اس��ت که آموزش و پرورش طبق
این قانون از ردیفهای استخدامی خود استفاده کرده
است .طبق این قانون به ازای هر  3نفر که بازنشسته
میش��وند امکان جذب یک نفر وجود دارد و آموزش و
پرورش در دورههای قبل از این ظرفیت استفاده کرده
است .عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس با

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد

ضرورت توجه ویژه دولت به حوزه جوانان
گروه اجتماعی :حوزه جوانان نوپاست
جوانان
ک��ه باید ب��ه آن توجه ویژه ش��ود و
دول��ت بودجهای در ش��أن این ح��وزه اختصاص دهد تا
مشکالت جوانان تا حدی حل شود .محسن علیمردانی،
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی درباره
تفکیک ح��وزه جوان��ان از حوزه
ورزش اظهارداش��ت :بنده مخالف
تفکیک ح��وزه جوان��ان از حوزه
ورزش هس��تم چراک��ه این امر را
به ص�لاح نمیدان��م .وی با بیان
اینکه اگر با تفکیک وزارت ورزش
و جوان��ان مخالفند باید از ابتدا ادغام صورت نمیگرفت،
ادامه داد :نهتنه��ا وزارت ورزش و جوانان بلکه وزارت راه
و شهرس��ازی و صنعت و معدن با این مشکل مواجهند،
بنابراین باید به جای تفکیک به دنبال مدیریت درس��ت
باشیم .عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
ب��ا تأکید بر ضرورت اعتب��ار و مدیریت و برنامه در حوزه
گروه اجتماعی :پایگاهه��ای اورژانس
امداد
هوایی وزارت بهداش��ت برای پوشش
امدادی  ۱۵۰هزار کیلومتر راه روستایی و فرعی و مناطق
صعبالعبور به صورت رسمی طی روزهای آینده و بعد از
عید فطر افتتاح میش��ود .محمد آقاجانی ،معاون درمان
وزیر بهداش��ت درباره ایجاد پایگاهه��ای اورژانس هوایی
وزارت بهداشت گفت :ایجاد این پایگاهها بخشی از طرح
تحول نظام س�لامت اس��ت که اعتبار آن تأمین شده و
قرار اس��ت با خرید خدمت از هوانیروز و نیروهای مسلح
و بدون خرید هلیکوپت��ر به صورت بالگردهای اجارهای

جوانان ،به تسنیم افزود :اختصاص بودجه به حوزه جوانان
بهتر از تفکیک آن از ورزش است ،بنابراین نباید به دنبال
تغییر س��اختار باشیم بلکه به دنبال برنامه و حضور افراد
متخصص در این حوزه باشیم .علیمردانی با اشاره به اینکه
ما در تمام کشور با مشکل سوءمدیریت مواجهیم ،تصریح
کرد :س��ابقه ورزش ب��رای وزارت
ورزش و جوانان بیش��تر اس��ت و
بیشتر کارکنان این وزارتخانه در
حوزه ورزش متخصص هس��تند
بنابراین شاید دلیل این امر که به
حوزه ورزش بیشتر توجه میشود
این موضوع باشد .وی با بیان اینکه حوزه جوانان نوپاست
که باید به آن توجه ویژه شود و دولت بودجهای در شأن
این حوزه اختصاص دهد تا مشکالت جوانان تا حدی حل
ش��ود ،خاطرنشان کرد :مشکالت امروز جامعه ما در این
ادغامها و تفکیکها نیس��ت بلکه چالش اصلی در بحث
نگاه،سیاستگذاری،مدیریت خوب و منابع مالی است.

سالم وطن
66413942

کمتوجهی وزارت بهداشت به مسائل بهداشتی
چهره روز گ�روه اجتماعی :متاس��فانه وزارت
بهداش��ت در مس��ائل بهداش��تی
چ��راغ خاموش حرک��ت میکند .علیرض��ا مرندی،
عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس ،درباره
ورود وزارت بهداش��ت نس��بت به پای��ش باقیمانده
آفتکشه��ا و کوده��ا در
محص��والت کش��اورزی ب��ه
خان��ه مل��ت گفت :متاس��فانه
ای��ن وزارتخانه درباره مس��ائل
بهداش��تی کمی چراغ خاموش
حرک��ت میکن��د در حالی که
این مهم جزو سیاستهای ابالغی رهبر معظم انقالب
اس��ت بنابراین ضروری اس��ت این وزارتخانه بیش از
گذشته نسبت به این مسائل تمرکز کند .وی با تاکید
بر اینکه مصرف میوه و س��بزیجات آلوده زنگ خطر
جدی به شمار میرود ،بیان داشت :استفاده از سموم
و کودهای ش��یمیایی غیراس��تاندارد منجر به تولید

افتتاح پایگاههای اورژانس هوایی در کشور
 16پایگاه اورژانس هوایی را در کشور فعال کنیم .وی به
فارس افزود :این پایگاهها در استانهای گوناگون کشور و
برای پوشش خدمات اورژانسی برای  150هزار کیلومتر
راه فرعی روستایی و مناطق صعبالعبور است و قرار است
از مجموع  16پایگاهی که امسال ایجاد میشود 12 ،پایگاه
به صورت رس��می طی مراسمی با حضور وزیر بهداشت

حرکت شهرداری روی ریل حدود شرعی

سندمالکیت (برگ سبـز) خودروی سواری پرایـد
جی تی ایکس ـ آی مشکی ـ روغنی مدل  1384به
شمـاره پالک  771ب  75ایـران  ،88شماره موتـور
 01066260و شماره شاسی S1412284445742
متعلق به « ریحانه کزازی گودرزی » مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد

معاون درمان وزیر بهداشت اعالم کرد

عضو شورای شهر تهران مطرح کرد

آوای شهر گروه اجتماعی :اگر ش��رایطی فراهم
بیاید که در قالب حدود شرعی بین
مح��رم و نامحرم و اخت�لاط دائمی آنها با هم تفکیکی
رخ بدهد برای عموم پرسنل خیلی رضایتبخش است.
محسن پیرهادی ،عضو شورای شهر تهران در پاسخ به
این پرسش که ماجرای تفکیک جنسیتی در شهرداری
چیست؟ اظهار داشت :موضوع اکنون نیست چند سالی
اس��ت ش��هرداری دنبال این بوده که شرایط خانمها و
آقایان را برای خودشان بهتر کند اما االن سوژه شده برای
تسویهحسابهای سیاسی ،انگار یک اتفاق ظالمانهای رخ

اشاره به اینکه فرصت آموزش و پرورش برای برگزاری
آزمون مربیان پیشدبستانی و نیروهای شرکتی تا آبان
به پایان میرسد ،ادامه داد :آموزش و پرورش هنوز موفق
به کسب مجوز استخدامی از سوی دولت نشده است.
■■تذکر کتبی  72نماینده به رئیسجمهور
ای��ن در حالی اس��ت که روز یکش��نبه  72نفر از
نمایندگان مجلس درباره اجرایی نشدن قانون استخدام
مربیان پیشدبس��تانی و معلمان حقالتدریس��ی در
تذکری به رئیسجمهور خواس��تار توضیح علت عدم
اجرای قانون درباره اس��تخدام مربیان پیشدبستانی
و معلمان حقالتدریس��ی شدند .علیاصغر فانی ،وزیر
آموزش و پرورش نیز در جدیدترین اظهارنظر خود در
رابطه با وضعیت برگزاری آزمون مربیان پیشدبستانی
و نیروه��ای ش��رکتی خاطرنش��ان کرد :ب��ا توجه به
اهمی��ت این مهم ،طی هماهنگیهای انجام ش��ده با
محمدباقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئیسجمهور ،محمود عسکری آزاد جانشین معاونت

داده و عدهای مخالف این ظلم هستند .به باور پیرهادی،
اگر شرایطی فراهم بیاید که در قالب حدود شرعی بین
مح��رم و نامحرم و اخت�لاط دائمی آنها با هم تفکیکی
رخ بدهد ،برای عموم پرسنل خیلی رضایتبخش است.
پیرهادی به فارس افزود :عدهای به خاطر مطامع سیاسی
هیچوقت نمیخواهند حالوت و شیرینی یک کار خوب
در کام مردم بنش��یند .در همی��ن موضوع به اصطالح
تفکیک ،وقتی خانمی در محیط کار که به زعم ما کارش
نیز خیلی مستقیم پشت باجه و کانتینر با مردم نیست
اگر در محیطی زنانه انجام خدمت کند راحتتر اس��ت
و ب��ا آرامش و بیدغدغه کارش را انج��ام میدهد .این
عضو شورای شهر اظهار داشت :من نمیگویم صددرصد
پرس��نل اما مطمئنم خیلی از خانمه��ا و آقایان از این
تصمیم راضیاند ،این س��ر و صدا و شلوغکاری از ناحیه
پرسنل ش��هرداری نبود از ناحیه رسانههای خارجی و
برخی وابستههای فکری آنان شروع شد .وی یادآور شد:
بنده چهارش��نبه هر هفته مالقات با پرسنل شهرداری
دارم و سابقه حدود  8سال مدیریت در شهرداری دارم و
با بدنه نیروانسانی مرتبط هستم ،تاکنون نارضایتیای در
این باره منعکس نشده است.

توس��عه مدیریت و س��رمایه انس��انی
ریاستجمهوری و فرهاد دژپسند معاون
بودج��ه معاونت برنامهری��زی و نظارت
راهب��ردی رئیسجمه��ور،قرار اس��ت
نح��وه و زمان برگزاری این آزمون مورد
بررسی واقع شود .وی ادامه داد :وزارت
آموزش و پرورش جلس��ات متعددی را
ب��رای تعیین تکلیف برگ��زاری آزمون
استخدامی مربیان پیشدبستانی برگزار
کرده و بدونش��ک در آیندهای نزدیک
زم��ان برگزاری ای��ن آزم��ون را اعالم
خواهیم کرد.
■■کمبود آموزگار در مقطع ابتدایی
زهره طبیبزاده ،عضو کمیسیون
آم��وزش و تحقیقات مجل��س درباره
اعطا نشدن مجوز استخدامی از سوی
دولت گفته اس��ت :آموزش و پرورش
اعالم کرده اس��ت که حدود  50هزار
نفر نیروی مازاد داشته و از سوی دیگر
در مقطع ابتدایی دارای کمبود آموزگار
اس��ت .آموزش و پرورش بعد از س��اماندهی نیروی
انسانی باید اعالم کند که چه تعداد کمبود نیرو دارد
و آن وقت برای اس��تخدام نی��روی جدید اقدام کند.
وی افزود :هماکنون بدنه کارکنان دولت متورم است
و دولت با این اس��تدالل اعالم میکند که نمیتوان
در این ش��رایط بازهم نیروی جدید گرفت از س��وی
دیگر آزمون مربیان پیشدبستانی و نیروهای شرکتی
قانون مصوب مجلس بوده و الزماالجراست از همین
رو ب��رای برگ��زاری آزمون مربیان پیشدبس��تانی و
نیروهای شرکتی نیاز به مجوز ریاستجمهوری است.
این درحالی است که این روزها  30هزار نفر از مربیان
پیشدبس��تانی و بیش از  10هزار نیروی ش��رکتی
چش��مانتظار برگزاری آزمون اس��تخدامی هستند،
آزمونی که هنوز ردیف استخدامی آن از سوی دولت
اعطا نش��ده اس��ت .آیا دولت در شرایطی که با تورم
نیروی انسانی مواجه است با اعطای ردیف استخدامی
برای برگزاری این آزمون موافقت خواهد کرد؟

بع��د از عید فطر افتتاح ش��ود و  4پایگاه اورژانس هوایی
دیگر نیز به مرور به این تعداد اضافه ش��ود .معاون درمان
وزیر بهداشت یادآورش��د :هر پایگاه امداد هوایی حداقل
یک بالگرد اورژانس خواهد داشت و با هماهنگی نیروهای
مسلح بالگردهای پشتیبان نیز برای این پایگاهها در نظر
گرفته خواهد شد ،خدمات مربوط به بالگردهای اورژانس

محصوالت آلودهای میشود که برای سالمت انسان
بسیار مضر است .مرندی درباره برخی خبرها مبنی
بر آلوده بودن برخی میوهها و س��بزیجات ،نسبت به
خطرات مصرف چنین محصوالتی هشدار داد و افزود:
بدونش��ک استفاده از س��موم و کودهای شیمیایی
غیراس��تاندارد ب��رای تولی��د
محصوالت کشاورزی منجر به
تولید محصوالتی آلوده خواهد
شد که در نهایت مصرف بیش
از حد محص��والت آن میتواند
بس��یار مضر باش��د .این عضو
کمیسیون بهداشت با تاکید بر اینکه مصرف میوه و
سبزیجات آلوده یک زنگ خطر به شمار میرود ،ادامه
ک بودن اس��تفاده از میوهها و
داد :با توجه به خطرنا 
سبزیجات آلوده قرار است امروز  31تیرماه جلسهای
با حضور مدیران وزارت بهداش��ت و جهادکشاورزی
برگزار شود تا این مهم مورد رسیدگی قرار گیرد.
کشور با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح از هوانیروز
خریداری میش��ود و هم��کاران ما در اورژانس کش��ور
مسؤولیت ارائه خدمات اورژانسی را به وسیله این بالگردها
به عهده خواهند داش��ت .وی ادام��ه داد :البته تعداد 16
پایگاه اورژانس هوایی جوابگوی کل نیاز کش��ور نیست و
باید در سالهای آینده به این تعداد اضافه شود .آقاجانی
در پاس��خ به این پرس��ش که این پایگاهه��ای اورژانس
هوایی در کدام اس��تانها ایجاد میش��ود ،بیان داش��ت:
نام اس��تانهایی که پایگاه اورژانس هوایی در آنها افتتاح
میشود ،بعد از عید فطر در مراسم رسمی اعالم میشود.

معاون وزارت بهداشت خبر داد

رتبهبندی واحدهای صنفی غذایی
گروه اجتماعی :معاون بهداشت وزارت
سالمت
بهداشت از ابالغ دستورالعمل الزامات
اعطای س��یب س�لامت به دانش��گاههای علوم پزشکی
کش��ور و رتبهبندی واحدهای صنفی غذایی خبر داد .به
گزارش «وطن امروز» علیاکبر سیاری ،معاون بهداشت
وزارت بهداش��ت با بیان این مطلب گفت :براساس ماده
 12آییننام��ه اجرای��ی قان��ون اصالح م��اده  13قانون
مواد خوردنی ،آش��امیدنی ،آرایش��ی و بهداشتی ،وزارت
بهداشت موظف است ضمن رتبهبندی بهداشتی مراکز
و اماکن مشمول آییننامه ،نتیجه بازرسیهای بهداشتی
انجام ش��ده را به اطالع عموم مردم برس��اند .وی افزود:
دستورالعمل اعطای سیب سالمت به منظور رتبهبندی و
اعالم وضعیت بهداشتی رستورانها ،رستورانهای سنتی،
س��فرهخانهها ،چلوکبابیها و سلفس��رویسها و سایر
مراکزی که با چک لیس��تهای وزارت بهداشت بازرسی
میشوند ،تدوین و ابالغ شده است .معاون وزیر بهداشت
با اشاره به اینکه براساس این دستورالعمل ،رتبه بهداشتی
اعطای سیب سالمت برای واحدهای صنفی غذایی بین
یک تا  3س��یب اس��ت ،بیان داشت :رتبه بهداشتی یک
سیب به واحدهایی تعلق میگیرد که بعد از بازرسی امتیاز

 70تا  79درصد را کسب کرده باشند .به گفته وی برای
کس��ب رتبه بهداشتی  2س��یب باید امتیاز کسب شده
 80تا  89درصد و برای دریافت  3س��یب امتیاز کس��ب
ش��ده باید  90تا  100درصد باشد .سیاری بر ثبت نتایج
بازرسیها در سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سالمت
محیط و کار تاکید کرد و بیان داشت :همه مراحل اعطا
و گرفتن سیب سالمت از طریق سامانه انجام خواهد شد.
وی همچنین بر اعالم آخرین وضعیت بهداشتی واحدهای
صنفی غذایی از س��وی مالک ،مدیر یا متصدی آن واحد
برای عموم مردم و مشتریان تاکید کرد و افزود :در صورت
مغایرت وضعیت اعالم ش��ده از سوی مالک واحد صنفی
مواد غذایی با وضعیت اعالم شده از سوی وزارت بهداشت،
تخلف بهداشتی محسوب و مشمول انجام اقدامات قانونی
میشود .به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت ،رعایت
اصول بهداش��تی در محیط و تهیه مواد غذایی ،استفاده
از محلولهای ضدعفونیکننده ،نصب تلفن رسیدگی به
شکایات بهداشتی در معرض دید مشتریان ،اطالعرسانی
از ممنوعیت استعمال دخانیات و نصب جعبه کمکهای
اولیه از جمله ش��اخصهای اعطای س��یب س�لامت به
واحدهای صنفی غذایی است.

رئی��س پلیس اطالعات و امنیت تهران بزرگ
جزئیات دس��تگیری یکی از اش��رار س��طح یک
محدوده ش��هرک ولیعصر و معروف به «جمشید
س��امورایی» را تش��ریح کرد .س��رهنگ علیرضا
محرابی ،رئیس پلی��س اطالعات و امنیت تهران
بزرگ با اشاره به دستگیری جمشید سامورایی از
اشرار و اراذل سطح یک محدوده یافتآباد ،اظهار
داش��ت :ماموران اداره عملیات ویژه پلیس امنیت
عمومی تهران بزرگ با توجه به دس��تور بازپرس
دادس��رای ناحیه  18تهران برای دستگیری یکی
از اراذل سطح یک پایتخت معروف به «جمشید
س��امورایی» ،دس��تگیری وی را در دس��تور کار
خود ق��رار دادند .رئیس پلیس اطالعات و امنیت
عمومی تهران بزرگ به تس��نیم افزود :جمش��ید
سامورایی با دس��تور بازپرس ناحیه  18تهران به
اتهام شرارت و درگیری و تخریب خودرو و ضرب
و جرح در  3ش��ب متوالی (چهارم ،پنجم و ششم
تیر ماه امس��ال) و همچنی��ن درگیری و تخریب
موتوس��یکلت کالنتری  153ش��هرک ولیعصر و
ض��رب و جرح عمدی مام��وران کالنتری ،تحت
تعقیب قرار گرفت و پس از کنترل ویژه اطالعاتی،
آدرس وی در موقعیت تهرانسر بلوار الله شناسایی
ش��د .وی ادامه داد :مام��وران اداره عملیات ویژه
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اطمینان از
حضور متهم در مخفیگاهش ،اکیپی را عازم محل
کردند و از ساعت  9:30روز بیست و چهارم ،محل
اختف��ای وی را تحت نظر ق��رار دادند تا اینکه در
س��اعت  ،15:30ای��ن اکیپ وارد عمل ش��ده و با
رعایت همه موازین شرعی و قانونی ،به منزل وی
وارد شدند .محرابی با بیان اینکه در هنگام ورود،
همدست «جمشید سامورایی» به نام ساسان ،با
دیدن ماموران قصد مقاومت داشت ،افزود :ماموران
پس از دستگیری ساسان ،به مخفیگاه «جمشید
سامورایی» وارد شده و مشاهده کردند که وی به
همراه یکی دیگر از همدستانش به نام «هدایت»
و  2دختر جوان به نامهای «سیما» و «منصوره»
در آنجا حضور دارند که جمشید با دیدن ماموران
و بدون توجه به فرمان ایست آنها از پنجره پشتی
واحد مسکونی (طبقه دوم) روی خودروی پارک
شده در زیر پنجره پرید و اقدام به فرار کرد .رئیس
پلی��س اطالعات و امنیت عموم��ی تهران بزرگ
ب��ا بیان اینکه ماموران قب��ل از ورود به مخفیگاه
جمشید ،تمام محوطه اطراف خانه را در محاصره
خ��ود درآورده بودند ،بیان داش��ت :متهم پس از
پریدن بر روی خودروی پارک ش��ده در کوچه و
واردآوردن خس��ارت به سقف و شیشه آن ،باز هم
درصدد فرار بود که ماموران با استفاده از قانون به
کارگیری سالح ،اقدام به شلیک  7تیر هوایی و 6
تیر مستقیم به س��مت پای وی کردند و با اینکه
یکی از گلولههای شلیک شده به کتف راست متهم
اصاب��ت کرده بود وی به فرار خود ادامه داد .وی با
اشاره به اینکه ماموران در برابر فرار متهم اقدام به
شلیک  2تیر هوایی دیگر نیز کردند ،خاطرنشان
ک��رد :ماموران پس از اصابت گلوله به متهم ،با به
کارگیری گاز اشکآور و فنون دفاع شخصی موفق
ش��دند وی را متوقف کرده و جمشید سامورایی
را دس��تگیر کنن��د .محراب��ی با تاکید ب��ر اینکه
جمشید س��امورایی پس از دستگیری برای مداوا
به بیمارس��تان منتقل شد ،اظهار داشت :ماموران
همچنین در ادامه این عملیات 2 ،متهم همدست
وی را دستگیر و روانه بازداشتگاه کرده و  2دختر
حاض��ر در محل را نیز ب��ه پلیس امنیت اخالقی
منتقلکردند.
بیمه

سخنگوی ستاد بیمه سالمت تشریح کرد

چگونگی ثبتنام افراد فاقد بیمه

افرادی که هنوز موفق به ثبتنام در طرح بیمه
س�لامت نش��دهاند ،مدارک خود را ب��رای ثبتنام
ب��ه دفاتر پیش��خوان تحویل بدهند .س��یدمهدی
میرشاهولد ،س��خنگوی ستاد اجرایی بیمه سالمت
همگانی با بیان اینکه هماکنون حدود  6میلیون نفر
در سامانه الکترونیکی بیمه سالمت همگانی (امید)
ثبتنام کردهاند ،اظهار داشت :فرآیند چاپ و توزیع
دفاتر نیز طبق برنامهریزی انجام شده در حال انجام
اس��ت به طوری که حدود  4میلی��ون و  238هزار
دفترچ ه چاپ و توزیع شده است .وی به فارس افزود:
از روز گذش��ته و با توجه به درخواست متقاضیان،
اقدام جدیدی از س��وی سازمان بیمه سالمت برای
رفع مش��کالت افرادی که تاکنون نتوانس��تهاند در
سامانه ثبتنام کنند ،صورت گرفته است .میرشاهولد
خاطرنشان کرد :افرادی که به هر دلیل نتوانستهاند
در سامانه الکترونیکی بیمه سالمت همگانی ثبتنام
کنند میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و ارائه
مدارک اقدام به ثبتنام کنند .به گفته س��خنگوی
س��تاد اجرایی بیمه سالمت همگانی ،بیمهشدگان
طرح ایرانیان که دفاتر آنها فاقد اعتبار بوده یا افرادی
که از روستاها به شهرهای بزرگ منتقل شدهاند از
جمله افرادی هستند که میتوانند با مراجعه به دفاتر
پیشخوان اقدامات الزم را برای ثبتنام انجام دهند.
وی اضافه کرد :از روز گذشته کار جدیدی نیز برای
تمام کارکنان بیمه ش��ده دولت انجام شده که این
افراد میتوانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی بیمه
همگانی اطالعات بیمهشده خود را کامل کنند.

