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اجتماعي

وطن امروز شماره 2067

نبضجامعه
دبیر ستاد اجرای نقشه علمی کشور مطرح کرد

اعتراض به دولتیها
درباره سند ۲۰۳۰

دبیر س��تاد راهبری اجرای نقش��ه جامع
علم��ی کش��ور از اعت��راض ش��دید اعضای
ش��ورایعالی انقالب فرهنگی به امضای س��ند
آموزش��ی  ۲۰۳۰توسط برخی مدیران دولتی
خب��ر داد .به گزارش مه��ر ،منصور کبگانیان
درباره مصوبات این جلس��ه با اش��اره به سند
 ۲۰۳۰گفت :مطالبی که بتازگی در رسانهها
در ارتباط با امضای سند آموزش  ۲۰۳۰منتشر
شده بود ،از جمله مباحث مهمی بود که در این
جلسه ستاد ،مطرح ش��د .وی افزود :گویا این
سند توسط برخی مدیران دولتی امضا شده که
این موضوع مورد اعتراض و انتقاد قوی اعضای
شورایعالی انقالب فرهنگی قرار گرفته است و
با توجه به ابهام ،انتقاد و سوالهایی که اعضای
ش��ورا درباره برخی از موارد این سند داشتند،
مقرر شد به این موضوع رسیدگی کامل شود.
دبیر س��تاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی
کش��ور با بیان اینکه این برنامه توسط برخی
مدیران کش��ور به نام س��ند آم��وزش ۲۰۳۰
معرف��ی ش��ده و دارای ابهامه��ای گوناگونی
است ،افزود :خوش��بختانه جمهوری اسالمی
ایران در یک دهه گذش��ته با تالشهایی که
در شورایعالی انقالب فرهنگی شده ،باالترین
و قویترین اسناد ملی را در حوزههای تحول
آموزشوپرورش ،علم و فناوری ،سند دانشگاه
اسالمی و سایر موارد به تصویب رسانده است.
وی تاکید کرد :هیچ ضرورتی وجود نداش��ت
که اسناد دیگری از سوی دولت (سند آموزش
 )۲۰۳۰بازتولید ش��ود .کبگانیان با اش��اره به
انتش��ار خبرهای مربوط به س��ند  ۲۰۳۰در
رس��انهها خاطرنش��ان کرد :اخب��اری که در
اینب��اره از مصاحبهکنندگان منتش��ر ش��ده
امیدواریم دقیق نباشد ،چراکه تشکیل تعداد
زیاد کارگروهها برای تدوین اس��ناد یادشده با
مصوبات شورایعالی انقالب فرهنگی مغایرت
دارد .وی با اش��اره به امضای س��ند  ۲۰۳۰از
س��وی مدیران دول��ت و اینکه ای��ن امضاها
تعهداتی در پی دارد ،گفت :به طور حتم باید
مرجع عالی تصویب این اسناد که شورایعالی
انقالب فرهنگی اس��ت در جریان قرار گیرد و
این مرجع عدم مغایرت این اسناد را تصویب
کند.
آوای شهر
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو خبر داد

کاهش  ۳۶درصدی جرائم
در متروی تهران

مدیرعامل ش��رکت بهرهب��رداری مترو از
کاهش  ۳۶درص��دی جرائم در متروی تهران
خبر داد و گفت :ایمنی و امنیت مس��افران از
مهمتری��ن مس��ؤولیتها و دغدغههای ما در
متروی تهران اس��ت .به گ��زارش مهر ،محمد
احمدیبافن��ده در مراس��م افتتاح ایس��تگاه
انتظامی در ایس��تگاه ش��هید بهشتی با بیان
اینک��ه تالشهای نیروی انتظامی در س��طح
کش��ور قابل تقدیر و س��تایش اس��ت ،گفت:
احس��اس امنی��ت برای سیس��تم حملونقل
عموم��ی پرت��رددی چ��ون مت��روی ته��ران
بسیار بااهمیت اس��ت و خدا را شاکریم که با
ب با پلیس این امنیت
همکاری بسیار مناس�� 
تا ح��د زیادی محقق ش��ده اس��ت .فرمانده
ی��گان انتظامی مترو نیز از همکاری ش��رکت
بهرهبرداری مترو برای احداث دهمین ایستگاه
انتظام��ی در مت��رو قدردان��ی ک��رد و گفت:
مسؤوالن ش��هری برای احداث ایستگاههای
مت��رو و تأمی��ن آس��ایش مس��افران زحمت
زیادی میکش��ند و خوش��بختانه امروز تمام
ش��هروندان تهرانی ب��ا آرامش خاطر و امنیت
کامل وارد مترو میشوند .سرهنگ علی راقی
با اشاره به اینکه ایستگاه شهید بهشتی هسته
اصلی ایستگاههای مترو است ،افزود :ایستگاه
انتظامی ساختهش��ده در این ایستگاه به طور
 ۲۴ساعته به مردم خدماترسانی میکند .وی
از کاهش وق��وع جرائم در متروی تهران خبر
داد و گفت :میزان جرائم در مترو نس��بت به
سال گذش��ته  ۳۶درصد کاهش داشته و این
نش��ان از امنیت باالی ش��هر زیرزمینی دارد.
کعبیفرد ،معاون امور ایس��تگاههای شرکت
بهرهبرداری متروی تهران نیز گفت :با افتتاح
ایس��تگاه انتظامی شهید بهش��تی تعداد این
مراکز در متروی تهران به ۱۲ایستگاه رسید.

پنجشنبه  16دی 1395

آزمون

با رأی نمایندگان مجلس تصویب شد

سازمان بیمه سالمت در اختیار وزارت بهداشت

گروه اجتماعی :نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت
بهداش��ت را متولی سازمان بیمه س�لامت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح دیروز مجلس
در جریان بررسی جزئیات الیحه برنامه ششم توسعه
با بند «الف» ماده  87این الیحه با  130رأی موافق،
 69رأی مخالف و  2رأی ممتنع موافقت کردند .در
بند «الف» ماده  87این الیحه آمده است که تولیت
نظام س�لامت شامل سیاس��تگذاریهای اجرایی،
برنامهریزیهای راهبردی ،ارزشیابی ،اعتبارسنجی و
نظارت بر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
متمرکزمیشود.

طبق بن��د یک ماده  7سیاس��تهای کل��ی ابالغی
رهبر انقالب ،تولیت را که شامل سیاستگذاریهای
اجرایی ،برنامهریزهای راهبردی و ارزشیابیها نظارتی
است به طور قابل قبولتری عملیاتی کند ،همچنین
میتوانس��تیم ب��ه مدیریت منابع س�لامت از طریق
نظام بیمهای با محوریت وزارت بهداش��ت و همکاری
سایر مراکز جامه عمل بپوشانیم اما این حاصل نشد.
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :اما میتوان در بیمه سالمت به عنوان بزرگترین
س��ازمان بیمهگر اجتماعی از فرصت خدماترسانی
بیشتر به بیمهشدگان استفاده کرد.

به گزارش خانه ملت ،بر این اساس تمام اشخاص
حقیق��ی و حقوقی اع��م از دولت��ی و غیردولتی ،از
جمله ارائهکنندگان خدمات س�لامت ،س��ازمانها
و ش��رکتهای بیم��ه پایه و تکمیل��ی ،موظفند از
طمشی و سیاستهای وزارت بهداشت ،درمان و
خ 
آموزش پزشکی با تأکید بر خرید راهبردی خدمات
و واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده  13قانون
مدیریت خدمات کش��وری و سطحبندی خدمات،
تبعیت کنند .از زمان ابالغ این قانون سازمان بیمه
سالمت از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منتزع
و با حفظ شخصیت حقوقی و استقالل مالی و تمام
امکانات و بر اساس اساسنامهای که به تصویب هیات
وزیران میرسد وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی میشود .اساسنامه این سازمان نیز
مطابق قانون بیمه همگانی و در قالب شرکت دولتی
به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
به تصویب هیات وزیران میرسد.

عالوه بر این رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس ب��ا تاکید بر اص��ل صرفهجوی��ی در منابع
درمان ،تاکید کرد :انتقال س��ازمان بیمه سالمت به
زیرمجموعه وزارت بهداشت منابع درمانی را در مسیر
درس��ت هزینهکرد قرار میدهد .علی نوبخت درباره
تصویب انتقال سازمان بیمه سالمت به زیرمجموعه
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در صحن
علن��ی مجلس گفت :در پ��ی این مصوبه مجلس از
این پس در پرداخت پول به پرس��نل مراکز درمانی
از قبیل پزش��کان ،پرستاران و پیراپزشکان فاصلهها
برداش��ته میشود ضمن اینکه در پرداخت بدهیها
توسط بیمه س�لامت به داروخانهها ،آزمایشگاهها،
رادیولوژیه��ا و کارخانههای تولیدی مش��کالت از
میان برداشته میش��ود .نماینده مردم تهران ،ری،
شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای
اس�لامی افزود :متاسفانه س��ازمان بیمه سالمت از
ابتدای فعالیت تاکنون دچار هزاران میلیارد کسری
بودجه شده بود که با هماهنگی دولت  8هزار میلیارد
تومان به این سازمان تعلق گرفت ،البته سازمان بیمه
سالمت تاکنون بخشی از بدهیهای خود را پرداخت
کرده است اما برای جلوگیری از تکرار این مشکالت
بای��د اقداماتی در جهت رفع آن انجام میش��د .وی
تاکید کرد :متاسفانه س��ازمان بیمه سالمت بدون
داشتن راهنمای بالینی با واحدهای درمانی قرارداد
بس��ته و هزینههای بس��یاری به بار آورده است به
طوری که مدیران این سازمان در پاسخ به مشکالت
موجود تاکید میکنند وزارت بهداشت و درمان این
هزینهها را به بخش درمانی تحمیل کرده اس��ت ،از
طرف دیگر مدیران وزارت بهداشت میگویند سازمان
بیمه سالمت میتوانست در شورایعالی بیمه تعرفه
پیشنهادی این وزارتخانه را تصویب نکند.

■■جزئیات ماده  87الیحه

■■بارسنگین مسؤولیت وزارت بهداشت

در همینب��اره س��خنگوی وزارت بهداش��ت در
اظهاراتی گفته است« :انتقال سازمان بیمه سالمت
به وزارت بهداش��ت وظایف این وزارتخانه را افزایش
میدهد و امیدواریم با این مصوبه خدمترسانیها به
مردم در حوزه بهداشت و درمان افزایش پیدا کند».
ایرج حریرچ��ی افزود :به طورحتم هرقانونی که
مجلس ش��ورای اسالمی در حوزه درمان و بهداشت
تصویب کند برای مدیران وزارتخانه بهداش��ت قابل
احترام اس��ت ،بنابرای��ن مصوبات روز چهارش��نبه
مجلس در حوزه درمان و بهداش��ت خوش��بختانه
حائز اهمیت و خوب بود .سخنگوی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مهمترین مصوبه
دیروز مجلس ،افزود :بر اساس مصوبه مجلس در بند
گ�روه اجتماعی« :طرح عملیاتی
پلیس
روزانه پلیس آگاهی برای برخورد
با دالالن ارز آغاز ش��ده است» .به گزارش میزان،
س��ردار محمدرضا مقیمی ،رئیس پلیس آگاهی
ناجا به بیان این مطلب گفته اس��ت« :در موضوع
س��رقت خودرو یکی از دالیل وقوع ،ایمنی پایین
خودروهاس��ت .اگر ایمن��ی خودروها افزایش یابد
ش��اهد کاهش س��رقت خودرو و لوازم داخل آن
نیمکت گ�روه اجتماعی :یک کارش��ناس
آموزشوپرورش با اشاره به اینکه
مدارس به حال خود رها شدهاند و پشتیبانی مالی
از آنها نمیش��ود ،گفته اس��ت« :تا زمانی که باب
پول گرفتن از مردم باز باش��د شاهد وقوع اقدامات
غیرقانونی در مدارس خواهیم بود».
به گزارش تس��نیم ،اصل  30قانون اساس��ی
جمهوری اسالمی ایران به صراحت اعالم میکند:
«دول��ت موظف اس��ت وس��ایل آموزشوپرورش
رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوس��طه
فراهم کند و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد
خودکفایی کشور ب ه طور رایگان گسترش دهد»
اما بس��یاری از مردم جامعه هنوز در رابطه با اجرا
یا اجرایی نش��دن این اصل بالتکلیفند .در حالی
که طبق اصل  ،30تحصیل در مدارس دولتی باید
رایگان باشد کمتر مدرسهای را میتوان یافت که
این قانون در آن اجرایی ش��ود .مدارس دولتی در
اغلب مناطق حتی مدارس شبانهروزی که پذیرای
دانشآموزان محروم روس��تایی هستند ،از تأمین
هزینهه��ای جاری ناتوانن��د و در نبود کمکهای
دولتی بناچ��ار از خانوادهها پول دریافت میکنند
و سالهاس��ت ک��ه «پول» به کشمکش��ی میان
خانوادهها و مدیران مدارس تبدیل شده است.
■■قصه پرغصه دریافت هزینه

مدیران آموزشوپرورش در فصل ثبتنام اعالم
میکنند دریافت هزینه در مدارس دولتی ممنوع
اس��ت اما همزمان با بازگشایی مدارس و تشکیل
انجمن اولیا و مربیان شهریهای که خانوادهها باید
به مدرسه پرداخت کنند ،مصوب و به آنها تکلیف
میشود و در این میان اگر خانوادهای برابر پرداخت
ش��هریه مقاومت کند این موضوع به کشمکش��ی
می��ان آنه��ا و مدیران م��دارس تبدیل میش��ود.
آموزشوپ��رورش دس��تورالعمل خاص��ی را برای
دریافت کمکهای مردمی ابالغ نمیکند و همواره
از اختی��اری بودن این موضوع صحبت میش��ود.
بهاذع��ان مدی��ران آموزشوپ��رورش کمکه��ای
خانوادهها به مدارس داوطلبانه اما ضروری است و
در شرایطی که شیوهنامه خاصی در این رابطه وجود

■■هزینهکردصحیحمنابع

نماینزدیک
تولیت نظام سالمت با وزارت بهداشت
نمایندگان مجلس عالوه بر این در جریان بررس�ی جزئیات الیحه برنامه شش�م ،ماده  ۸۷این الیحه را به
تصویب رساندند که براساس آن تولیت نظام سالمت شامل سیاستگذاری اجرایی ،برنامهریزیهای راهبردی،
ارزشیابی ،اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی متمرکز میشود .تمام اشخاص
حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائهکنندگان خدمات سالمت ،سازمانها و شرکتهای
طمشی و سیاستهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،با تأکید
بیمه پایه و تکمیلی ،موظفند از خ 
بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده  ۱۳قانون مدیریت خدمات کش�وری و
سطحبندی خدمات ،تبعیت کنند .در این مصوبه همچنین آمده که به منظور توسعه کمی و کیفی ،ساماندهی
و یکپارچهسازی شبکه اورژانس پیشبیمارستانی( ،)۱۱۵سازمان فوریتهای پیشبیمارستانی اورژانس کشور
به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از محل منابع ،ساختار و نیروی
انسانی موجود ایجاد میشود .اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور
و وزارت بهداش�ت ،درمان و آموزش پزش�کی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .طبق تبصره این بند
واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریتهای پیشبیمارستانی کشور کماکان به صورت ادغامیافته در
شبکههای بهداشتی -درمانی زیر نظر سازمان یادشده ارائه خدمت خواهند کرد.

«هـ» ماده  86الیحه برنامه شش��م توس��عه تعیین
بس��ته خدمات م��ورد تعهد صندوقه��ای بیمهای
پایه س�لامت طبق بن��د  4-9سیاس��تهای کلی
نظام س�لامت برعهده وزارت بهداشت و درمان قرار
دارد ،ضمن اینکه تولیت نظام س�لامت در ماده 77
شامل سیاستگذاریها ،برنامهریزیهای راهبردی و
ارزشیابی و نظارت برعهده وزارت بهداشت و درمان
قرار داده شده که مهم است.
■■فهرست دارو در سازمان غذا و دارو

وی تاکید کرد :همچنین تعیین فهرست رسمی
داروه��ای ای��ران در ماده  87برعهده س��ازمان غذا و

دارو قرار گرفت که قابل اهمیت و مهم اس��ت ،ضمن
اینکه در مجلس تالش شد شورایعالی بیمه سالمت
به وزارت بهداشت منتقل شود که متاسفانه با اختالف
تنها یک رای م��ورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت؛
از س��وی دیگر انتقال سازمان بیمه سالمت به وزارت
بهداش��ت مورد تصویب قرار گرف��ت که این موضوع
وظای��ف وزارتخانه بهداش��ت و درمان را س��نگینتر
میکن��د .حریرچی تصریح ک��رد :امیدواری��م با این
مصوبات خدمترسانیها به مردم در حوزه بهداشت و
درمان افزایش پیدا کند ،البته در صورت تصویب انتقال
شورایعالی بیمه سالمت ،وزارت بهداشت میتوانست

اقدام پلیس برای مقابله با دالالن ارز
هس��تیم» .وی افزود :برخی خودروهای س��اخت
داخل دارای ایمنی مناس��ب نیس��تند و مشاهده
میکنیم تغییر در یک قفل یا یک سیم میتواند
سرقت را کاهش دهد .گاهی این موارد اگر رعایت
ش��ود ش��اهد کاهش وقوع س��رقتهای خودرو

خواهی��م بود .بنا بر اظهارات رئیس پلیس آگاهی
ناجا ،پلیس معایب و نقای��ص ایمنی خودروهای
تولید داخل را به خودروسازان اطالعرسانی کرده
و امیدواری��م در حوزه امنیت خودروها کار خوبی
انجام شود .وی درباره برخورد با دالالن بازار ارز نیز

مسیر پول گرفتن از مردم باز است

رها شدن مدارس به حال خود!

ندارد مدارس در مناطق مختلف شهر ب ه اختیار خود
رقمه��ای متفاوتی را تعیین و از خانوادهها دریافت
میکنند ،مبالغی که در باالی ش��هر بیش��تر و در
مناطق جنوبی شهر کمتر است .دریافت کمکهای
مالی از خانوادهها سالهاس��ت در نبود سرانههای
دولتی به یک رویه ثابت در مدارس دولتی تبدیل
شده است و این موضوع آسیبهایی را نیز بههمراه
دارد .یکی از معلمان در این رابطه میگوید :مدارس
دولتی بهدلیل نبود س��رانه از خانوادهها کمکهای
مالی دریافت میکنند و همین مساله منجر به بروز
آسیبهایی شده است .از س��وی آموزشوپرورش
رقم خاصی برای دریافت کمکهای مردمی اعالم
نمیشود و مدیران مدارس بهاختیار خود رقمهای
خاصی را اعالم میکنند و گاه مش��اهده میش��ود
یک مدیر حس��اب ش��خصی خود را برای دریافت
کمکه��ای مالی اعالم میکند که در برخی موارد
ش��اهد تخلفاتی در این ارتباط هستیم و پولها
حتی برای تجهیز مدرسه هزینه نمیشود و در این
ارتباط بحث نظارتها باید قویتر باشد.
■■سرانه به مدارس واریز نمیشود!

در همین باره محس��ن تقیآبادی ،کارشناس
آموزشوپرورش گفت :چندین سال است سرانهای
ت که
به مدارس واریز نمیش��ود و این در حالی اس 

مدارس برای امور آموزش��ی و تربیتی هزینههایی
دارند همچنین هزینههای عمرانی مدارس باید از
س��وی کارپردازی ادارات آموزشوپرورش پرداخت
شود اما شاهدیم تمام بار هزینهها را بر دوش مدیر
مدرس��ه انداختهاند .وی افزود :آموزشوپرورش از
یک طرف سرانهای به مدارس نمیدهد و از سوی
دیگر میگویند دریافت وجه از خانوادهها غیرقانونی
است؛ در وهله اول اشکال از سوی آموزشوپرورش
است که دس��ت مدیران مدارس را به لحاظ مالی
خالی گذاش��ته است .مدرسه هزینههای آب ،برق،
گاز ،تلفن و تغذیه معلمان را دارد و تمام این مسائل
باید از سوی مدیر مدرسه تامین شود اما هماکنون
مدارس به حال خود رها شدهاند و مدیر برای تامین
هزینههای جاری مدرسه باید به خانوادهها متوسل
شود؛ این موضوع حیثیت مدیر را نیز زیر سوال برده
است اما به هر حال آنها برای تامین مخارج مدرسه
ناچار ب��ه دریافت پول از خانوادهها هس��تند .این
کارشناس آموزشوپرورش گفت :هماکنون در شهر
تهران  6هزار مدرسه فعال است و آموزشوپرورش
این قدرت را ندارد که تک تک مدارس را بازرس��ی
کند تا مشخص شود چگونه پولهای دریافت شده
از خانوادهه��ا را هزینه میکنند .البته در مدرس��ه
سیستم نظارتی انجمن اولیا و مربیان فعال است که

خاطرنشان کرد :با تعامل و همکاری با بانک مرکزی
افرادی که خارج از سیستم بانکی و صرافیها اقدام
به داللی در حوزه ارز کنند ،شناس��ایی میشوند.
مقیمی تاکید کرد :ط��رح عملیاتی روزانه پلیس
آگاه��ی برای برخ��ورد ب��ا دالالن ارز با اطالعاتی
که بانک مرکزی در اختی��ار ما قرار میدهد اجرا
میشود .خوشبختانه در حوزه شناسایی و برخورد
با دالالن کشفیات خوبی داشتهایم.
چکهای دریافتی از خانوادهها باید با نظارت انجمن
و نظر آنها هزینه شود .تقیآبادی خاطرنشان کرد:
تا زمانی که باب پول گرفتن از مردم باز باشد شاهد
اقدامات غیرقانونی در برخی مدارس نیز خواهیم بود،
چرا که تمام کمکهای مالی دریافتی از خانوادهها
به حس��اب مدرسه واریز نمیشود و برخی مدارس
پ��ول نقد یا چ��ک دریافت میکنن��د و در چنین
شرایطی ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد .وی
افزود :به نظر میرسد اگر قرار است با این تخلفات
برخورد و شأن مدرسه حفظ شود و خانوادهها نیز
ب��ه آموزشوپرورش و مدارس اطمینان کنند ،این
وزارتخانه باید پشتیبانی از مدارس را فراموش نکند.
تا زمانی که آموزشوپرورش از مدارس پش��تیبانی
نکند همواره شاهد تخلفات هستیم و واحد ارزیابی
عملکرد و تخلف��ات آموزشوپ��رورش نیز توانایی
بررس��ی  105هزار مدرسه کشور را ندارد ،بنابراین
برخی تخلفات مخفی میماند.

■■فعالیت مدارس متخلف متوقف شود

عالوه بر این حسن مسعودی ،مدیرکل مدارس
غیردولتی وزارت آموزشوپرورش در اظهاراتی گفته
اس��ت« :فعالیت مدارس غیردولت��ی که با تخلف
و کارش��کنی مانع فعالی��ت و خدمات با کیفیت و
مطلوب سایر مدارس و مراکز غیردولتی در کشور
میش��وند باید متوقف ش��ود» .وی به مش��کالت
مراکز غیردولتی طی سالهای گذشته اشاره کرد
و افزود :طبق بررسیهای صورت گرفته و تجربیات
س��الهای قبل مش��کالت این مدارس و مراکز به
خود موس��س بر نخواهد گشت ،بلکه تحت تأثیر
مقتضیات محیطی ،فرهنگی ،قومی و قوانین است.
وی ضمن اشاره به حمایت از مدارسی که در جهت
کیفیت آموزشی و پرورشی نظام تعلیم و تربیت گام
بر میدارند ،افزود :مدارسی که کوچک ولی کارآمد
و اثربخش هس��تند باید هم تقویت ش��وند و هم
تعدادش��ان اضافه شود ولی فعالیت مدارسی که با
تخلف و کارشکنی مانع فعالیت و خدمات با کیفیت
و مطلوب سایر مدارس و مراکز غیر دولتی در کشور
میشوند باید متوقف شود تا عملکرد مؤسسان دچار
چالش و آسیب نشود.

رئیس اتحادیه کانونهای وکال اعالم کرد
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رئی��س اتحادی��ه سراس��ری کانونه��ای
وکالی دادگس��تری ای��ران (اس��کودا) ،گفت:
نتایج آزمون وکالت س��ال  95فردا(امروز) 16
دیماه اعالم میش��ود .بهمن کشاورز به ایسنا
گفت :س��ازمان س��نجش آموزش کشور طی
یک اطالعیه نتایج آزم��ون ورودی کانونهای
وکالی دادگس��تری ایران ک��ه در 1395/9/5
انجام ش��ده را فردا (امروز)  16دیماه تا ساعت
 18از طریق سایت سازمان سنجش به آدرس
 www.sanjesh.orgاع�لام میکن��د .وی
خاطرنشان کرد :بدیهی است نسخه چاپ شده
نتایج آزمون نیز در اس��رع وقت به کانونهای
سراسر کشور ارسال و فرآیند استخراج و اعالم
نام برگزیدگان هر کانون آغاز خواهد شد.
کوتاه وگویا
نادی��ا ط��اری ،رئی��س اداره آموزشه��ای
شهروندی شهرداری منطقه  7تهران از اجرای
طرح آموزش بازیافت به دانشآموزان س��طح
منطقه با هدف گسترش فرهنگ تفکیک مواد
ک وتر از مبدأ و
بازیافتی و پس��ماندهای خش 
ارتقای سطح آگاهی آنان خبر داد.
ناصر امانی ،معاون شهردار تهران در جلسه
علنی روز گذش��ته شورای اسالمی شهر تهران
در پاسخ به تذکر حکیمیپور درباره اختیارات
شهردار تهران در انجام معامالت و محدودیت
موجود در قانون مصوب دولت گفت :ش��ورای
اس�لامی ش��هر تهران براس��اس ن��ص صریح
قان��ون مندرج در بند  14از فصل س��وم قانون
تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی
کشور این اختیار را دارد که اختیارات خود را در
انجام معامالت به هر میزان که تشخیص دهد
به شهردار تهران تفویض کند.
با حضور کش��اورز ،رئیس گروه مشارکتهای
مردمی سامانه  1888سازمان بازرسی شهرداری
تهران ،قمیان قائممقام و محمدی حدادان معاون
منابع انس��انی ش��هرداری منطقه  22تهران از
ناظران و فعاالن س��امانه نظارت همگانی 1888
این منطقه  22تقدیر به عمل آمد.
سیدامیرمحس��ن ضیای��ی ،رئیس جمعیت
هاللاحمر درباره وضعیت بودجهای هاللاحمر،
اظهار داش��ت :ش��رایط بودجهای هاللاحمر
نامساعد است ،البته همه کشور در این زمینه
با مشکالتی مواجه اس��ت اما انتظار داریم اگر
مشکلی هم وجود دارد به عدالت با دستگاهها
برخورد ش��ود ،ن��ه اینکه به دس��تگاه بزرگی
همچون هاللاحمر با این گستره وسیع خدمات
 24ساعته بودجه اندکی اختصاص دهند.
کان��ون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان
فیلمهای «آخرین آبادی» و «بچههای آسمان»
از آثار مجید مجیدی که در سالهای  1372و
 1375در این کانون تولید شدهاست را در قالب
بستهای فرهنگی منتشر کرد.
بیژن پورمند ،مدیر فرهنگی -هنری منطقه 5
و رئیس فرهنگسرای فردوس ،برگزاری چهارمین
دوره مسابقات قرآنی محالت (سراج) ،ویژهبرنامه
طلوع ماندگار (بزرگداشت پیشکسوتان و نخبگان
فرهنگی -هنری) ،نمایش��گاه و نگاهگذر خیابان
انقالب را از اهم برنامههای این منطقه در ایاماهلل
دهه فجر و فصل زمستان دانست.
تفاهمنامه همکاری مشترک میان محمدعلی
معلمدامغانی ،رئیس فرهنگستان هنر جمهوری
اسالمی ایران و محمود صالحی ،رئیس سازمان
فرهنگی -هنری ش��هرداری تهران منعقد شد
که بر این اساس در اجرای رویدادهای شاخص
هنری این دو نهاد به طور مش��ترک فعالیت و
تعامل خواهند داشت .الزم به ذکر است انتشار
نسخه تصویری وزینی از خمسه نظامی در قطع
سلطانی مورد تفاهم این دو نهاد هنری کشور
قرار گرفت.
امیرحس��ین حیدرنیا ،مع��اون حملونقل و
ترافیک شهرداری منطقه  7تهران از اجرای طرح
شناسایی و ایمنس��ازی نقاط حادثهخیز معابر
عمومی و افزایش تعداد پلهای عابر پیاده مكانیزه
در این منطقه تا پایان سال جاری خبر داد.
نشس��ت هماندیش��ی کنوانس��یون جهانی
راهنمای��ان گردش��گری ای��ران،2017-
 6دیماه ب��ا حضور مرتض��ی رحمانی موحد
معاون گردشگری و مدیران کل میراث فرهنگی
استانهای همدان ،زنجان ،یزد ،اصفهان و فارس
به عنوان میزبانان راهنمایان گردشگری و جمع
کثیری از راهنمایان گردشگری سراسر کشور
در س��ازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری برگزار شد.
امی��ر رش��یدی ،معاون خدمات ش��هری و
محیطزیس��ت منطقه  10ش��هرداری تهران
از اج��رای عملیات پیرایش و هرس زمس��تانه
درختان با هدف تقویت و بهبود رشد گیاهان و
رسیدگی به فضای سبز سطح منطقه خبر داد.

