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جامعه

بهبود شرایط دارو
|    معاون كل وزارت بهداشــت با اشــاره 
به بهبود شــرايط حوزه دارو و تجهيزات پزشكى در 
ماه هاى اخير، گفت: سياست وزارت بهداشت در حوزه 
دارو، همواره حمايت از توليد داخل است. دكتر ايرج 
حريرچى در مراســم تكريم و معارفه روساى قديم و 
جديد سازمان غذا و دارو با بيان اينكه براى اولين بار 
وزير غير پزشك در تاريخ كشور سكان وزارت بهداشت 
را به دســت مى گيرد، گفت: اميدواريم حضور دكتر نمكى براى حوزه سالمت و 
دارو منشاء خير و بركت باشــد. وى افزود: دكتر اصغرى خدمات شايسته اى در 
زمان جنگ، مسئوليت و رياست در دانشگاه علوم پزشكى اصفهان و پس  از آن در 
سازمان غذا و دارو ارائه كرد و عملكرد شايسته اى در تمام زمينه ها داشت. اگرچه 
در ارديبهشت و خرداد با مشكالت قابل  توجهى روبرو بوديم، اما بخش اعظمى از 
آن در سه، چهار ماه اخير حل  شده است و يا در حال برطرف شدن است و اين امر 
حاصل زحمات، پاك دستى و سالمت نفس دكتر اصغرى و مجموعه تحت مديريت 
وى بوده است.   حريرچى با تقدير از خدمات شايسته دكتر اصغرى در سازمان غذا و 
دارو ابراز اميدوارى كرد كه دكتر پير صالحى نيز براى حوزه دارو، تجهيزات پزشكى 
و به  طور كلى سازمان غذا و دارو مثمر ثمر باشد. معاون كل وزارت بهداشت ضمن 
تاكيد بر اهميت دارو، تجهيزات پزشــكى، غذا، لوازم آرايشى، بهداشتى و مكمل، 
گفت: سياست وزارت بهداشت، حمايت از توليد داخل و تقويت صنعت است. در 
حوزه دارو شرايط نسبتا بهترى نسبت به ساير حوزه ها داريم و بايد توليد در حوزه 

تجهيزات و ملزومات پزشكى در داخل، توسعه پيدا كند.   

بیمه شدگان تامین اجتماعی مشموالن 
بعدی دریافت »بسته های حمایتی«

|   وزير تعاون، كار و رفــاه اجتماعى 
آخرين روند توزيع بســته هاى حمايتى دولت 
را تشريح كرد. محمد شريعتمدارى در حاشيه 
مراســم ديدار با روساى كانون هاى بازنشستگى 
آموزش و پرورش در پاســخ به پرسشى درباره 
آخرين وضعيت توزيع بسته هاى حمايتى براى 
كارگران و بويژه كارگران فصلى گفت: مددجويان 
كميته امداد و بهزيستى و همه مددجويان پشت نوبتى از اين امكان بهره مند 

شدند. سپس بازنشستگان تامين اجتماعى برخوردار شدند.
وى افزود: در مرحله بعد تمامى بيمه گذارانى كه حقوق و دستمزدشان 
در بخش هاى غيردولتى پرداخت مى شــود ولى تامين اجتماعى ليست 
بيمه شان را دراختيار دارد، تعلق مى گيرد. به گفته شريعتمدارى، در ابتدا 
شش ميليون و 400هزار خانوار مشمول دريافت بسته ها مى شدند كه با 
همپوشانى ها، اطالعات افراد آماده شده و به محض دريافت منابع از خزانه 
دولت، نســبت به پرداخت اين بخش اقدام مى كنيم. وزير رفاه با اشاره به 
يك دســته از افراد كه در هيچ صندوقى سابقه بيمه ندارند ولى مدعى اند 
درآمد ماهانه شان زير سه ميليون تومان است گفت: پس از پرداخت بسته 
بيمه شدگان تامين اجتماعى، اين افراد از طريق بانك هاى اطالعاتى موجود 
و مراجعه خود افراد به مراكز مختلف بهزيســتى در برنامه پرداخت قرار 
مى گيرند. كارگران ساختمانى، قاليبافان، كارگران واحدهاى صنعتى از 
همين جمله اند. بسته ها تا آخر سال ان شاءاهللا به دست افراد مى رسد. وى 
درباره تعداد نوبت هاى واريزى بســته حمايتى براى مددجويان نهادهاى 
حمايتى افزود: نوبت اول پرداخت شــده و دســتور رئيس جمهور براى 

پرداخت نوبت دوم ابالغ شده اما بايد منابع تامين شود.

قطار طرح تحول سالمت را در هیچ ایستگاهی 
نگه نخواهیم داشت

|   سرپرست وزارت بهداشت گفت: بحث سيستم ارجاع، پزشكى خانواده، 
پرونده الكترونيك سالمت، پيوستگى بين حوزه بهداشت و درمان و دارو و همچنين 
ساير معاونت ها، از جمله مواردى هستند كه بر آنها تاكيد دارم و با توجه به اين موارد، 
مى توانيم جزيره اى عمل كردن را از وزارت بهداشت دور كنيم. دكتر سعيد نمكى 
اظهار داشت: جا دارد به رســم ادب و وفا از زحمات بى شائبه و شبانه روزى دكتر 
هاشمى در عرصه بهداشت و درمان كشور ياد و تقدير كنم.  نمكى با تاكيد بر اينكه 
حوزه بهداشت و درمان كشور رابطه مستقيمى با هم دارند و الزم است كه پيوستگى 
بين اين دو حوزه حفظ شود، گفت: بعد از پيروزى انقالب اسالمى، در عرصه بهداشت، 
دستاوردهاى ارزنده اى به كشور ارائه شد، براى مثال در كاهش بيمارى هاى واگير 
و پوشش واكسيناسيون بسيار موفق عمل كرديم و در اين زمينه در ميان 23 كشور 
شرق مديترانه رتبه نخست را به دســت آورديم. اما امروزه چالش هاى جديد نظام 
سالمت فراتر از اين موارد است؛ معضالتى همچون افزايش بيمارى هاى غير واگير، 
سالمت روان و حوادث ترافيكى و غير ترافيكى از جمله مواردى هستند كه گريبانگير 
نظام سالمت شده اند و اين درحالى است كه وزارت بهداشت در كاهش و اصالح آنها 

در مقايسه با ساير بخش ها و دستگاه ها، كمترين نقش را دارد.

کارت های ملی قدیمی چه گروهی هفته 
گذشته باطل شد؟

|   سخنگوى سازمان ثبت احوال گفت: كليه كسانى كه تا پايان سال 
96 كارت هاى ملى هوشمندشان صادر شده اما هنوز براى دريافت آن مراجعه 
نكرده اند، كارت هاى ملى نمونه قديم آن ها باطل شد. به گزارش كائنات به نقل 
از ايسنا، سيف اهللا ابوترابى اظهار كرد: كسانى كه تا پايان سال 96 درخواست 
كارت ملى هوشمند داده اند ، كارت هايشان صادر شده و در دفاتر ثبت، پست 
و پيشخوان مانده؛ اما هنوز براى دريافت آن مراجعه نكرده اند، كارت هاى ملى 

نمونه قديم آنها از هفته گذشته باطل شده است.
وى ادامه داد: اين افراد بايستى هرچه سريعتر براى دريافت كارت هاى ملى 
هوشمندشان به دفاتر مربوطه مراجعه كنند؛ زيرا كارت هاى ملى نمونه قديم 

آنها فاقد اعتبار است.
سخنگوى سازمان ثبت احوال افزود:كليه كسانى كه تا كنون نيز درخواست 
كارت ملى هوشمند نداشته اند تا پايان ســال فرصت دارند به دفاتر پست و 
پيشخوان مراجعه و نسبت به تكميل ثبت نام اقدام كنند. همچنين كارت هاى 
ملى نمونه قديم افرادى كــه تكميل ثبت نام انجام داده انــد تا زمان صدور 

كارت هاى جديد داراى اعتبار است.

آی عشق! 
چهره آبی ات پیدا نیست

|   عليرغم پيوستن سازمان ها و نهادهاى گوناگون به سامانه انتشار آزاد و 
دسترسى آزاد به اطالعات، سازمان صدا و سيما از جمله نهادهايى است كه همچنان 
در مقابل شــفافيت مقاومت مى كند و از بيان علت نپوســتن به سامانه هم سر باز 
مى زند. به گزارش كائنات به نقل از خبرآنالين، نزديك به 16 ماه از راه اندازى سامانه 
انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات مى گذرد. سامانه اى كه هدفش شفاف سازى هر 
چه بيشتر عملكرد نهادها و سازمان هاى دولتى است. اولين بار در سال 88 اين قانون 
به نهادهاى مختلف كشور ابالغ شد اما تا زمان دولت دهم خبرى از اجرايى شدن آن 
نبود تا اين كه از سال 96 سامانه اى اينترنتى از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
راه اندازى شد تا همه مردم بتوانند به اطالعات طبقه بندى نشده دولتى، دسترسى 
داشته باشند. از تيرماه سال گذشته تا كنون كه اين سامانه به طور رسمى آغاز به 
كار كرده است، 515 دســتگاه به منظور قراردادن اطالعات خودشان در دسترس 
عموم، به اين سامانه پيوسته اند. اما با وجود بيش از يك سال از راه اندازى و آغاز به 
كار اين سامانه، نهادها و سازمان هاى زيادى هنوز هيچ اطالعاتى از خود را به ثبت 
نرسانده اند و همچنان در مقابل پيوستن به اين سامانه مقاومت مى كنند. صدا و سيما 

از مهم ترين اين نهادهاست كه همچنان زير بار شفافيت نمى رود.

خبرنامه دریچه

حناچی: دو هزار واگن کسری داریم

|   وزير آموزش وپرورش در ديدار جمعى از مديران 
مدارس ابتدايى تهران تحول و تغيير را در نظام تعليم و تربيت 

را زمان بر دانست.
ســيد محمد بطحايى در ديدار جمعى از مديران مدارس 
شهر و شهرستان هاى تهران كه در سالن جلسات ساختمان 
شهيد رجايى و با موضوع بررسى برنامه ويژه مدرسه ( طرح 
بوم) در دوره ابتدايى برگزار شد، اظهار كرد: همه ما مى دانيم 
تحول در آموزش وپرورش  مختص كشــور ما نيست لذا به 
دليل پيچيدگى هاى نظام تعليم و تربيت  تغيير و تحول در 
آموزش وپرورش درزمانى كوتاه امكان پذير نيست و نيازمند 

گذشت زمان است.
وى افزود: ســال ها طــول مى كشــد تا يــك تحول در 
آموزش وپرورش  محقق شــود و نبايد انتظار داشــت با يك 

بخشنامه تحولى صورت گيرد.
وزيــر آموزش وپــرورش تصريــح كــرد: صالحيت ها و 
شايســتگى هاى معلمان و مديران در سطح  كشور يكسان 
نيست، لذا نمى شــود انتظار داشــت اجراى طرح ها بدون 

چالش باشد.
وى ادامه داد: ممكن است همه مديران شايستگى پذيرفتن 
اختيارات كامل را نداشته باشــند لذا بايد ابتدا شايستگى ها 

آن ها  را ارتقا داد و سپس تفويض اختيار كرد.
بطحايى خاطرنشــان كرد: براى اجراى هــر طرحى ابتدا 
بايد مجريان آن طرح را باور كننــد، ازآنجاكه مجرى اصلى 
اجراى  هر طرح و برنامه اى معلم است پس او بايد بگويد چه 
طرحى را در چه زمانى اجرا كنيم، اما امروز برعكس شده و از 

ستاد براى مدارس برنامه ارائه مى شود. به گزارش مركز امور 
هماهنگى، ارتباطات و حوزه وزارتى وزارت آموزش وپرورش، 
وى اضافه كــرد: در  برنامه هاى تلويزيون تعاملى، بســترى 
فراهم خواهد شــد تا مديران بتوانند تجارب خود را در همه 
زمينه هاى مختلف ازجمله طرح «بوم» براى استفاده ساير 

مدارس بارگذارى كنند.
عضو كابينه تدبير و اميد اظهار كرد: ســازمان پژوهش و 
برنامه ريزى آموزشــى، معاون آموزش ابتدايى و مركز امور 
هماهنگى،  ارتباطات و حــوزه وزارتى  براى معرفى طرح « 

بوم»  از طريق صداوسيما  به صورت هماهنگ اقدام  كنند.
همه مدارس موظف باشند دوره اى براى آشنايى با «بوم « 

برنامه ويژه مدارس بگذرانند.
به گزارش ايسنا، مديركل آموزش وپرورش شهر تهران نيز 
در اين ديدار اظهار كرد: اگر تدابير الزمه براى اجراى دقيق 
اين طرح انديشيده نشــود اين طرح نيز مانند موارد مشابه 

ارائه شده در سال هاى اخير، كارايى الزم را نخواهد داشت.
عبدالرضا فوالدوند تصريح كرد: اجراى طرح ها در مدارس 
نبايد به گونه اى باشد كه فرصت خالقيت را از مديران مدارس 

بگيرد .
رئيس ســازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشــى وزارت 
آموزش وپرورش  نيز در اين نشست  گفت: اجراى برنامه ويژه 
مدرسه بيش از اينكه آموزشى باشد، احترام به اختيارات مدير 
مدرسه است لذا نبايد اين فرصت ارزشمند را به آموزش ساير 

دروس  اختصاص داد.
حيدر تورانى خاطرنشــان كرد: بايد پس از اجراى  طرح 

مذكور دريــك دوره زمانى طرح را بررســى و معايب آن را 
برطرف كرد.

وى ادامه داد: ضرورى نيست مديران مدارس براى اجراى 
برنامه ويژه مدارس منتظر  بخشنامه هاى حوزه ستادى باشند 

بلكه بايد با خالقيت  اين طرح  را اجرايى كند.
معاون آموزش ابتدايى وزيــر آموزش وپرورش  نيز در اين 
جلسه اظهار كرد: هرگونه تغيير و تحول بايد از كف مدرسه 
آغاز شود ، هرچند خالقيت هاى مديران همواره در مدارس 

وجود داشته است اما اين طرح شــرايطى را فراهم مى كند 
تا اين خالقيت ها ديده شــود و مورداســتفاده ديگران هم 
قرار گيرد. رضــوان حكيم زاده تصريح كــرد: در اين طرح 
دانش آموز نيز بايد بتواند نظرات خود را در خصوص چگونگى 
اجراى برنامه ويژه مدارس ارائه دهند. وى افزود : بر اســاس 
گزارش هايى كه از اجراى اين طرح تهيه شده است مهم ترين 
چالش اين طرح زمان اجراى آن اســت كه بايد موردتوجه 

قرار گيرد.

تغییر در نظام تعلیم و تربیت زمان بر است
بطحائی:

شهردار تهران با بيان اينكه امروز سهم مترو در حمل و نقل شهرى تهران 14 درصد است، تاكيد كرد: اين سهم بايد به 50 
درصد برسد و تعداد سفرهاى روزانه از 2.5 ميليون ســفر فعلى بايد به هفت ميليون سفر برسد. پيروز حناچى گفت: نام 

مترو با عزم جدى مرحوم آيت اهللا هاشمى رفسنجانى عجين شده است.
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