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اجتماعي

وطن امروز شماره 1323

نیایش

 5چالش طرح تحول سالمت

شیما درواری

سالمت

اعالم تعرفههای درمانی
بخش خصوصی

براس��اس مصوبه هیات وزی��ران ،تعرفههای
خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی
در س��ال  1393اع�لام ش��د.به گ��زارش «وطن
امروز» براساس این مصوبه که به امضای اسحاق
جهانگی��ری ،مع��اون اول رئیسجمهور رس��یده
است ،ویزیت پزش��کان ،دندانپزشکان عمومی و
 PHDپروانهدار 165هزار ریال ،ویزیت پزشکان،
دندانپزش��کان متخص��ص و 260 MD-PHD
هزار ریال ،ویزیت پزشکان فوق تخصص ،فلوشیپ
و روانپزش��کان  330هزار ریال ،ویزیت پزش��کان
فوق تخصص روانپزشک 370هزار ریال ،کارشناس
ارش��ــد پروانــه دار  140هزار ریال و کارشناس
پروانه دار  125هزار ریال است.

صدور دفترچه بیمه سالمت
از سوم خرداد

صدور دفاتر بیمه س�لامت همگانی از سوم
خرداد و همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر
آغاز خواهد ش��د .ف��ارس در این باره نوش��ت:
ثبتنام از افراد فاقد بیمه در طرح بیمه سالمت
همگانی از ابتدای اردیبهش��ت آغاز شد که در
مدت زم��ان ثبتنام  4میلیون و  100هزار نفر
در س��امانه الکترونکی بیمه س�لامت همگانی
ثبتنام کردند.گفتنی اس��ت ،در حالی که قرار
بود صدور دفترچه بیمه سالمت از نخستین روز
خرداد آغاز ش��ود این کار ب��ا  2روز تأخیر و از
سوم خرداد همزمان با آزادسازی خرمشهر آغاز
خواهد شد.
نبضجامعه

بیمه فرهنگیان دوباره طالیی شد

مدیرکل تعاون و پش��تیبانی وزارت آموزش
و پ��رورش از امضای قرارداد جدید بیمه طالیی
فرهنگیان خبر داد .فرش��ید سیاری ،مدیرکل
تعاون و پش��تیبانی وزارت آم��وزش و پرورش
با اعالم این خبر به ف��ارس گفت :قرارداد بیمه
طالی��ی فرهنگی��ان و افراد تح��ت تکفل آن از
تاری��خ اول خ��رداد  93امض��ا ش��د .وی ادامه
داد :تعهدات ش��رکتهای بیمهگر برای تامین
قس��متی از هزینه عین��ک ( 50ه��زار تومان)
همانند سال گذش��ته به قوت خود باقی است.
سیاری درباره هزینه دندانپزشکی افزود :با توجه
به هماهنگیهای صورت گرفته با درمانگاههای
فرهنگیان ،تم��ام بیمهش��دگان میتوانند این
خدمات را با تس��هیالت وی��ژه از درمانگاههای
فرهنگیان دریافت کنند.

تعطیلی زودهنگام مدارس ممنوع

دهه س��وم خرداد پایان فرص��ت امتحانات
م��دارس اس��ت و تعطیلی زودهن��گام مدارس
خالف مقررات اس��ت .علیرضا کمرئی ،مدیرکل
آموزش و پرورش شهرس��تانهای استان تهران
در پاس��خ به این پرس��ش که «مدارس باید تا
چ��ه زمانی دایر باش��ند؟» اظهار داش��ت :دهه
س��وم خرداد ماه پایان فرصت آزمونها و اعالم
نتیجههاس��ت و تمهی��د مقدمات برای س��ال
تحصیلی آین��ده نیز تا این زم��ان باید صورت
گی��رد .کمرئ��ی در واکن��ش به ای��ن موضوع
ک��ه برخ��ی م��دارس ابتدای��ی از هماکنون به
تعطیل��ی دانشآموزان اقدام میکنند ،به فارس
گفت :تعطیل��ی زودهن��گام م��دارس ابتدایی
خالف مقررات اس��ت زیرا فرصت آموزش را از
دانشآموزان سلب میکند.

حامد نجفی مهر :بهتازگی طرح تحول
در نظام سالمت درکشور کلید خورده
و همه بخشهای دس��تگاه س�لامت
کشور بسیج ش��دهاند تا اهداف تعریف
ش��ده در این طرح هر چه س��ریعتر به
عمل نزدیک ش��ود و بیماران تلخی و
مشکالت بیماری را با شیرینی کیفیت
خدمترسانی فراموش کنند.
■■حواستان ششدانگ جمع باشد
اما انگار دس��تیابی ب��ه این هدف
چن��دان س��اده نب��وده و اگ��ر وزارت
بهداش��ت ب��ه عنوان متولی س�لامت
جامعه به قول معروف چهارچش��می
مواظب اوضاع نباشد ،احتمال شکست
ای��ن طرح در همان گامهای نخس��ت
وجود دارد ،چ��را که از زمانی که طرح
تح��ول در نظام س�لامت ب��ه صورت
رسمی آغاز شد و تمام بیمارستانهای
دولتی خدماترس��انی به شیوه جدید
را در دس��تور کار خود ق��رار دادند ،به
تدریج نقاط ضعف یا نواحی که ممکن اس��ت طرح را
آسیبپذیر کند در حال خودنمایی هستند.
جمعبندی اخبار منتشر شده درباره نحوه اجرای
این طرح در جامعه عالوه بر پرفایده دانستن این طرح
برای بیم��اران و خانوادهها حکایتهای دیگری را هم
دارد .از زمان کلید خوردن طرح تحول در نظام سالمت
تاکنون  5مورد از زبان کارشناس��ان ،مدیران و حتی
وزیر بهداش��ت اعالم شده اس��ت که اگر از هماکنون
مانع پیشروی آن آسیبها نشویم باید طرح را شکست
خورده دانست.
از جمل��ه این موارد میتوان به اظهارات مهدی
پیرصالحی ،مدیرکل نظارت ب��ر دارو و موادمخدر
س��ازمان غ��ذا و دارو اش��اره کرد ک��ه در همایش
معاونان غذا و دارو  3نکته بس��یار مهم درباره دارو
و نح��وه توزیع آن ب��ه دنبال اج��رای طرح تحول
سالمت در بیمارستانهای دولتی را عنوان کرد که
اگر از هماکنون چارهای برای آن اندیش��یده نشود
اجرای طرح تحول را با مش��کالت اساس��ی مواجه
خواهد کرد.

■■خروج دارو از بیمارستان های دولتی
حاال به گونهای عمل کنن��د که اجازه ندهند داروهای
اولین موضوعی که پیرصالحی نس��بت به آن تذکر مصرفی بیماران بستری ،از چرخه مصرف خارج شود.
داده اس��ت ،احتمال خروج داروها از بیمارس��تانهای ■■داروهای قاچاق در مراکز درمانی
موضوع دوم احتم��ال ورود
دولتی و توزی��ع خارج از ضابطه
از زمان کلی�د خوردن طرح تحول در داروهای قاچاق به مراکز درمانی
است.
به گفته پیرصالحی با توجه نظام سلامت تاکنون  5مورد از زبان است .پیرصالحی بر نحوه نظارت
ب��ه اینک��ه اجرای ط��رح تحول کارشناس�ان ،مدی�ران و حت�ی وزیر ب��ر داروه��ای ش��یمیدرمانی
نظام سالمت در بیمارستانهای بهداشت اعالم شده اس�ت که اگر از بیماران س��رطانی تاکید کرد و
دولت��ی آغاز ش��ده اس��ت ،باید هماکنون مانع پیشروی آن آسیبها بیان داش��ت :با توج��ه به اینکه
نسبت به جلوگیری از خروج دارو نش�ویم باید طرح را شکست خورده قیمت دارو در طرح تحول نظام
دانست
سالمت کاهش محسوسی یافته
از بیمارستانها ،نظارت و کنترل
اس��ت ،احتم��ال ورود داروهای
دقیق داشت.
وی خاطرنش��ان کرد :اگ��ر دارو از چرخه توزیع و تقلبی به بازار دارویی کشور وجود دارد که الزم است با
مصرف خارج ش��ود ،اجرای طرح تحول نظام سالمت آن برخورد شود .وی با اعالم اینکه گزارشهایی از وجود
با مش��کالتی مواجه خواهد شد که میتواند طرح را با داروهای تقلبی داشتهایم که سریع اقدام و آنها از سطح
بازار دارویی کش��ور جمعآوری شده است ،اظهار داشت:
شکست مواجه کند.
بناب��ر اظهارات مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر اگر کنت��رل و نظارت در بح��ث دارو را با جدیت دنبال
س��ازمان غذا و دارو الزم است معاونان و مدیران غذا و نکنیم ،به بیماران آس��یب وارد شده و طرح تحول دچار
دارو و روس��ای بیمارستانها منتظر نمانند و از همین خدشه میشود.

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد

کوتاهی در انجام وظیفه مصداق کمفروشی
گ�روه اجتماع�ی :کمفروش��ی،
قضایی
اختص��اص ب��ه اصن��اف و بازاریان
ندارد و چنانچه هریک از افراد در امور محوله کوتاهی
کند مصداق کمفروشی بوده و در برابر اعمال خویش
مسؤول خواهد بود.به گزارش «وطن امروز» غالمحسین
اسماعیلی ،رئیسکل دادگستری
اس��تان تهران در دومین نشست
شورای برنامهریزی دادگستریکل
استان تهران رعایت بیش از پیش
نظم و انضب��اط و اهتمام الزم در
جهت رعایت حقوق مردم را مورد
تاکید قرار داد.وی با اش��اره به آیاتی از قرآن مجید درباره
سرنوشت قوم شعیب ،اظهار داشت :کمفروشی و نقصان
در اعط��ای حقوق مردم به آنان ،موجب نزول عذابالهی
و هالکت قوم شعیب شد.به گفته رئیسکل دادگستری

■■ورود نسخه های جعلی
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ورود
نس��خههای جعلی و منفعتطلبیهای
اینچنین��ی س��ومین نکتهای ب��ود که
مدیرکل نظ��ارت ب��ر دارو و موادمخدر
سازمان غذا و دارو مورد اشاره قرار داد.
به گفت��ه وی ،موضوع نس��خههای
جعلی نیز از چالشهای پیشروی طرح
تحول نظام سالمت است که باید با آن
برخورد ش��ود ،زیرا حاال که قیمت دارو
کاهش یافته است ،سوءاستفادهکنندگان
به دنبال تهی��ه داروی ارزانقیمت برای
قاچاق آن به بیرون از مرزها هستند.
■■وقتی بیمه ها مشکل ســــاز
می شوند!
جالب اینجاس��ت که عالوه بر این،
چندی پیش هم شخص وزیر بهداشت
درب��اره نقاط ضع��ف طرح تح��ول در
نظام س�لامت به فارس گفته اس��ت :از
جمله موضوعاتی که ممکن اس��ت این
طرح را با مش��کل مواجه کند ،بیمهها هستند .به باور
قاضیزاده هاش��می اگر بیمهها تعهداتی را بپذیرند که
پول کم بیاورند و نتوانند طلب داروخانهها ،بیمارستانها،
پرستاران و پزشکان را بپردازند با مشکل مواجه خواهیم
شد .بنابراین همکاری نکردن بیمهها و به قول معروف
احتم��ال رفیق نیم��ه راه بودن آنها به عن��وان یکی از
اصلیترین چالشهای پیشروی طرح تحول در نظام
سالمت است که از زبان وزیر بهداشت مطرح شد.
در آن سوی ماجرا نادیده گرفتن نیروی اجرایی و کادر
بیمارستانی مورد پنجمی بود که محمد شریفی مقدم
عضو شورایعالی نظام پرستاری اعالم کرد.
به گفته ش��ریفی مقدم ،طرح تحول نظام سالمت
عجوالنه اجرا ش��ده و مواردی مانند کمبود پرستار در
آن لحاظ نشده است چرا که در حال حاضر در برخی از
مراکز درمانی سهم هر 18بیمار یک پرستار در شیفت
ش��ب است .بنابراین الزم اس��ت با در نظر گرفتن این
موارد و با اندیشیدن تمهیدات مناسب راه نفوذ چنین
آس��یبهایی به این طرح ملی بسته شده و از پیشروی
نقاط ضعف جلوگیری شود.

رئیس پلیس راهور خبر داد

تجمیع تخلفات رانندگی موتور با خودرو

اس��تان تهران ،کمفروشی اختصاص به اصناف و بازاریان
ندارد و چنانچه هر ی��ک از افراد در امور محوله کوتاهی
کند مصداق کمفروش��ی ب��وده و در برابر اعمال خویش
مسؤول خواهد بود.اسماعیلی همچنین با اشاره به شأن و
موقعیت قضات محترم و انتظاری که جامعه از آنان دارد،
خاطرنشان کرد :همکاران محترم
قضایی بای��د در ابع��اد گوناگون
اخالقی ،رفت��اری ،علمی و عملی
الگو ب��وده و پی��ش از دیگران به
رعایت انضب��اط در وقت و حقوق
مردم اهتمام داشته باشند.وی بیان
داشت :در آینده همکاران قضایی که در این زمینه تقید
بیش��تری دارند و با حضور به موقع و بویژه مازاد بر وقت
اداری در جهت رس��یدگی به دعاوی مطروحه ایثارگرانه
رفتار میکنند ،مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

گ�روه اجتماع�ی :تخلف��ات راکبان
راهور
موتوسیکلت با خودروی شان تجمیع
و در س��وابق آنها درج میشود .به گزارش«وطن امروز»،
س��ردار اس��کندر مومنی ،رئیس پلیس راهور در حاشیه
همایش فصل��ی فرماندهان پلیس راهور اظهار داش��ت:
جلس��های با حضور مع��اون اول
رئیسجمه��ور هفت��ه آین��ده با
دستگاههای مرتبط با امر ترافیک
برگزار میشود تا بتوانیم با استفاده
از ظرفیتها میزان تلفات رانندگی
را  30تا  40درصد کاهش دهیم.
مومن��ی از تجمیع تخلف��ات موتور و خ��ودروی راکبان
موتوس��یکلت خبر داد و اف��زود :در س��ال  93با اجرای
طرحی س��وابق تخلفات رانندگان موتوس��یکلت را ثبت
میکنیم و طرح تجمیع تخلفات این افراد با خودرویشان

در دستور کار است.به گفته رئیس پلیس راهور ،اگر راکب
موتوس��یکلتی خودرویی را بخرد و موتورش را بفروشد
س��وابق تلفاتش در س��امانه باقی میماند.وی همچنین
درباره اجرای طرح تابس��تانه خاطرنشان کرد :این طرح
در  2مرحل��ه از  20خ��رداد تا ابتدای ماه مبارک رمضان
و مرحل��ه دوم آن از  5مرداد تا 5
مهر ماه در جادههای کش��ور اجرا
میش��ود .یکی از ویژهبرنامهها و
طرحهای ترافیک��ی پلیس راهور
مراسم س��الگرد ارتحال حضرت
امام (ره) است.مومنی بیان داشت:
میلیونها زائر عاش��ق برای تجدید میث��اق با آرمانهای
امام راحل در مراسم  14خرداد شرکت میکنند و پلیس
تمهیداتی را ارائه کرده اس��ت تا زائران با خودروهایی که
دارای استاندارد بوده و معاینه فنی دارند تردد کنند.

چهره روز

جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعالم کرد

برخورد قاطع با خودروسازان متخلف
گروه اجتماعی« :قرار نیست به خاطر کارآفرینی
چند نفر ،دهها نفر را با س��اخت خ��ودروی ناایمن
به گورستان بفرس��تیم» .به گزارش «وطن امروز»
س��ردار احمدرضا رادان در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :خواستههای مردم درباره برخورد با تخلفات
رانندگی بحق اس��ت و پلیس باید بنا به خواس��ت
مردم با  6درصد راننده متخلف که قوانین را رعایت
نمیکنند ،برخورد کند .وی ادامه داد :در س��ال 93
نیز دس��ت همکاری به س��مت مردم دراز میکنیم
تا انش��اءاهلل در پایان این س��ال نیز شاهد کاهش
تلفات باشیم .جانش��ین رئیس پلیس کشور درباره
بازداشت مدیرعامل اس��کانیا و آزادی وی با وثیقه،
خاطرنشان کرد :یکی از اتفاقات خوبی که در قانون

جدید راهنمایی و رانندگی افتاده است این است که
هر دستگاهی پس از وقوع حادثه در صورت مقصر
بودن باید پاسخگو باشد .در این باره نیز قرار نیست
برای کارآفرینی چند نفر ،دهها نفر را به گورس��تان
بفرس��تیم .به این خودروس��از هم توصیه میکنیم
ب��ه جان م��ردم اهمیت بدهد و روز ب��ه روز به فکر
ارتقای اس��تانداردهای خودرویش باشد ،شأن مردم
بس��یار باالتر از این موضوعات است .رادان افزود :از
سیس��تم قضایی به صورت ویژه تشکر میکنیم که
با ورود به این پرونده و برخورد قاطعانه نش��ان داد
جان مردم شوخیبردار نیس��ت و با این اقدام بقیه
خودروس��ازان نیز متوجه شدند در صورت قصور با
آنها برخورد میش��ود .جانشین فرمانده ناجا درباره

نگاه

با اجرای برنامههای موثر فرهنگی و تبلیغی،
 2800وقف در س��ال گذش��ته به ثبت رس��ید.
به گ��زارش «وطن امروز» ،حجتاالس�لام علی
محمدی ،رئیس س��ازمان اوق��اف و امور خیریه
در پنجمین مجمع سراس��ری مدیران س��ازمان
اوقاف و امور خیریه با اشاره به دستاوردهای این
سازمان در سال  92اظهارداشت :ورود اطالعات
پایه موقوفات با دقت الزم و ثبت نیات موقوفات
با مطالعه اسناد وقفی در سامانه جامع مدیریت
موقوفات و بقاع متبرکه که با ش��هادت ش��رعی
همکاران و مدیران اقدام��ی بینظیر را در طول
تاریخ اوق��اف به ثبت رس��اند و اقدامات صورت
گرفت��ه در زمینه توافقنامه ب��ا منابع طبیعی و
بازگشت  420هزار هکتار از اراضی به وقفیت که
در سایه تالشها و کارشناسیها صورت پذیرفت
از جمله موفقیتهای س��ال  92بوده است .وی
درباره س��ایر اقدام��ات مهم س��ازمان اوقاف در
س��ال گذش��ته افزود :ثبت  2800وقف در سال
 92و اج��رای برنامههای گوناگ��ون فرهنگی در
بق��اع متبرکه و امام��زادگان نمونههایی دیگر از
برنامههای مهم سال گذشته بود.
حجتاالسالم محمدی اطالعرسانی و حضور
در رس��انهها برای تشریح فعالیتها و برنامههای
اوقاف را موفقیتآمیز ارزیابی کرد و بیان داشت:
برگزاری پنجمین همایش وقف و رسانه در سطح
ملی و استانی آثار بسیار خوبی را در پی داشت.
رئیس س��ازمان اوقاف و ام��ور خیریه با بیان
اینکه در م��دت  2ماهه س��ال  93اجرای طرح
آرامش بهاری ،س��وگواره یاس نبوی ،بازرسی از
 31اس��تان کشور و بهروزرسانی امور مالی نشان
از تحرک ،نشاط و فعالیت در سازمان اوقاف دارد،
خاطرنشان کرد :براساس برنامهها و اهداف سال
 93تحول اقتص��ادی در موقوف��ات و تحول در
منابع انس��انی و مدیریت در دستور کار سازمان
اوقاف و ام��ور خیریه قرار گرفته اس��ت که این
اهداف با مطالعه و کار کارشناس��ی تدوین شده
اس��ت و اگر این دو محقق شود ،احیای فرهنگ
وقف و موقوفات محقق خواهد شد.
آواي شهر

نصب پله برقی همه ایستگاههای
مترو تا شهریور

شرکت مترو متعهد شده است تا شهریور ماه
هیچ ایس��تگاه مترویی در تهران بدون پله برقی
نباش��د.به گزارش«وطن امروز» محس��ن سرخو،
رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی
ش��هر تهران در هجدهمین جلسه این کمیته و در
جریان بررسی ایمنس��ازی قطارها و ایستگاههای
مترو اظهار داش��ت :شرکت مترو متعهد شده است
تا ش��هریور ماه هیچ ایس��تگاه متروی��ی در تهران
بدون پله برقی نباشد.وی با اشاره به تردد جانبازان
و معل��والن در ایس��تگاههای مت��رو اف��زود :تعبیه
آسانسور با ظرفیتهای باال نیز در ایستگاهها الزامی
به نظر میرسد.

رشد جمعیت دانشآموزی کشور

اینکه آیا این خودرو شمارهگذاری میشود یا خیر؟
س اسکانیا زمانی که استاندارد را
بیان داشت :اتوبو 
رعایت کند شمارهگذاری میشود .وی درباره اینکه
گفته میش��ود  98درصد خودروهای کشور ناایمن
اس��ت ،اظهار داشت :زمانی که خودرویی معاینه
فنی دقیق نداشته باش��د ناایمن میشود و
در صورتی که همه شاخصها در خودرو
رعایت نشود خودروی ایمن به ناایمن
تبدیل میش��ود .در ح��وزه معاینه
فنــ��ی از نماین��دگان مجل��س
میخواهی��م به ای��ن موضوع
ورود پی��دا کنن��د و قانون
معاینه فنی به روزتر شود.

دستگیری سازندگان کلیپ مبتذل در 4ساعت

تمرینات یگان ویژه اسب سواران ناجا

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه خبر داد

ثبت  2800وقف در سال گذشته

نیمکت

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تشریح کرد

عکس:حسینزهرهوند،تسنیم

پل ارتباطی

شما مخاطبان عزيز ميتوانيد نظرات،ديدگاهها
پيشنهادات و انتقادات خود را درباره مطالب صفحه
اجتماعي از طريق تماس با ش��ماره 66413978
هر روز از ساعت  13تا  15مطرح کنید.

اوقاف

«وطن امروز» گزارش میدهد

مرگ

خداوندا!
همانگون��ه که بعضی اف��راد میگویند ،مرگ
ترسناک اس��ت! پسای رحیم ،وحشت مرگ را
از ما دور کن .مرگ رویاس��ت ،اگر از قبل ذهنیت
منفی و رعبآور و وحشت داشته باشی(توشهای
که از قبل آماده کردهای ،اعمال بد باشد) ،رویایی
بدخواهی دی��د .اما اگر مثبت بیندیش��ی ،آن را
شیرین و سرشار از بخشش میبینی!

پنجشنبه اول خرداد 1393

فرمان��ده انتظامی تهران بزرگ
آژیر
از دستگیری دستاندرکاران تهیه
کلیپ مبتذلی که در شبکههای مجازی پخش شد،
در عملیاتی در شمال ش��هر و ظرف مدت  ۴ساعت
خبر داد .سردار حسین ساجدینیا ،فرمانده انتظامی
ته��ران بزرگ با تش��ریح جزئیات خبر دس��تگیری
دس��تاندرکاران تهیه کلیپ مبتذل به ایس��نا اعالم
ک��رد :در پی پخش کلیپ مبتذلی در فضای مجازی
که باعث جریحهدارشدن عفت عمومی شد؛ شناسایی
عامالن تهیه آن در دستور کار پلیس امنیت عمومی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت.
وی افزود :با انجام یک سلس��له اقدامات پلیس��ی
ــ اطالعاتی و پس از هماهنگی با مقام قضایی تمام

متهمان در کمتر از  4ساعت در یکی از مناطق شمال
شهر شناسایی و دستگیر شدند .رئیس پلیس پایتخت
با اشاره به اینکه متهمان سه پسر و سه دختر هستند،
اظهار داشت :آنها ضمن اعتراف به اقدامات مجرمانه
خود بیان کردند :ما توسط یک زن (از دستگیرشدگان)
و یک مرد اغفال ش��دیم و آنان با وعده خوانندگی و
هنرپیشهش��دن ما را مجاب به انجام این کار کردند
ضمن اینکه بدون اجازه ما تصاویر را در ش��بکههای
مج��ازی پخش کردند .به گفته ای��ن مقام انتظامی،
ماموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در آخرین
مرحله از عملیات خ��ود عامل اصلی که «س ـ س»
نام داشت و اقدام به تهیه و انتشار این کلیپ مبتذل در
فضای مجازی کرده بود را دستگیر کردند.

پیشبینی میش��ود تع��داد دانشآموزان در
س��ال تحصیلی جدید با اندک��ی افزایش مواجه
خواهد شد.خسرو نظری ،رئیس مرکز برنامهریزی
و منابع انس��انی آموزش و پ��رورش درباره تعداد
دانشآموزان سال تحصیلی  93-94خاطرنشان
ک��رد :آم��ار دانشآم��وزان همواره در س��نوات
گوناگون با نوسان مواجه بوده و با وجود اینکه در
سالهای گذش��ته افزایش تعداد دانشآموزان با
کندی صورت گرفته اما پیشبینی میشود تعداد
دانشآموزان در س��ال تحصیلی جدید با اندکی
افزای��ش مواجه خواهد ش��د.وی به مه��ر افزود:
پیشبینی میکنیم در سال تحصیلی جدید 13
میلیون دانشآموز در مدارس ثبتنام میکنند.
کوتاه و گویا
همزم��ان با هفت��ه اماس پی��ادهروی بزرگ
خانوادگ��ی مبتالی��ان به اماس ف��ردا با حضور
چهرهه��ای هنری و ورزش��ی و مدیران مرتبط
ب��ا حوزه درمان اماس از س��اعت  7:30صبح از
میــدان هفتتیـــر تا پ��ارک اللــه پایتخت
انجام میشود.
سلیمان احمدی رئیس مرکز خدمات آموزشی
وزارت بهداش��ت از برگ��زاری اولی��ن فراخ��وان
کشوری بورس دانشجویان دکترای تخصصی در
کشور خبر داد.

