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۹۹۲ ابتال و ۲۵ فوتی؛ جدیدترین آمار کرونا در ایران
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت طی یک شبانه 
روز ۹۹۲ بیمار جدید مبتال به کرونا در کشــور شناسایی شدند و ۲۵ بیمار نیز 
جان خود را از دســت داده اند.به گزارش ایســنا،  از روز ۲8 شــهریورماه  تا روز 
۲۹ شــهریورماه ۱۴۰۱  و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۹۹۲ بیمار 
جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور شناسایی و ۱۵۹ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۵۴۰ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۲۵ بیمار مبتال به کووید-۱۹ در کشور جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۴۴ هزار و ۳۴۴ نفر 
رسید.خوشــبختانه تا روز ۲۹ شــهریورماه ۷ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۹۷۲ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند.۲۳۳ نفر از بیماران 
مبتال به کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند.تا روز ۲۹ شهریورماه ۵۴ میلیون و ۱۵ هزار و ۱۷۰ آزمایش تشخیص 
کووید-۱۹در کشور انجام شده است.تا روز ۲۹ شهریورماه ۶۵ میلیون و ۶8 هزار 
و ۳۴۷ نفر دوز اول، ۵8 میلیون و ۴۶۴ هزار و ۷8۲ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و 
۱۵۶ هزار و ۶۰۰ نفر، دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع 
واکســن های تزریق شــده در کشــور به ۱۵۴ میلیون و ۶8۹ هزار و ۷۲۹ دوز 
رسید.در یک شبانه روز ۲۱ هزار و ۷۱۱ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده 
است.در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز نیست، ۲۰ شهرستان در 
وضعیت نارنجی، ۲۵۷ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۷۱ شهرستان در وضعیت 

آبی قرار دارند.

نیاز تهران به ۹ هزار دستگاه اتوبوس
رئیس شــورای شهر تهران گفت: تهران به ۹ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد اما 
عملیاتی شــدن این موضوع زمان بر اســت.مهدی چمران، رئیس شورای شهر 
تهران در نود و دومین جلســه علنی شــورا در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: 
تعدادی اتوبوس جدید قرار اســت تا پایان شهریور به شهرداری تزریق شود که 
وزارت کشور تعدادی را برای شهر ها مشخص کرده و تحویل خواهد داد.وی ادامه 
داد: سعی بر این است که از اتوبوس های شرکت های داخلی استفاده شود، بخش 
خصوصی نیز تعدادی اتوبوس دست دوم خریداری کرده که وارد ناوگان خواهد 
شد.چمران گفت: ما شش هزار دستگاه اتوبوس در شورای چهارم تحویل دادیم 
که بایستی امروز بر اساس طرح جامع ترافیک شهر تهران و محاسبات حداقل به 
۹ هزار اتوبوس دست می یافتیم. طبق پیش بینی ها تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از 
۹ هزار دستگاه اتوبوس نیاز داریم که در حال حاضر عقب هستیم و باید جبران 
کنیم.به گفته رئیس شــورای شــهر تهران عملیاتی شدن این موضوع زمان بر 
است و همه باید کمک کنند.وی یادآوری کرد: باید بیش از ۵۰۰ دستگاه واگن 

خریداری شود که البته سال ۱۴۰۲ وارد خواهد شد.

»اتوبوس مدرسه« ضرورتی راهبردی 
در خدمت نظام تعلیم و تربیت

در جلسه مشترک شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اداره کل آموزش و پرورش، 
چگونگی اجرای طرح اتوبوس مدرسه مورد بررسی قرار گرفت.به گزارش ایلنا از 
روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛ بهرام نکاحی با اشاره به چالش های 
جدی در حمل و نقل عمومی و افزایش ترافیک همزمان با آغاز ســال تحصیلی 
جدید، اجرای طرح اتوبوس مدرســه را امکانی فرابخشی و راهبردی در کمک 
بــه نظام تعلیم و تربیت و رفاه هر چه بهتر دانش آموزان و اولیای عزیز توصیف 
کرد و گفت: این ابتکار و اقدام نو هدیه ای از ســوی مدیریت شهری پایتخت به 
آموزش و پرورش شهر تهران است که خود را به اجرای موفق و توسعه ناوگان آن 
موظف می دانیم. مدیر کل آموزش و پرورش شــهر تهران نیز با تشکر از شرکت 
واحد اتوبوســرانی پایتخت، حمایت و همراهی با اجرای طرح اتوبوس مدرسه را 
مورد تاکید قرار داد و گفت: به یقین موفقیت این طرح باعث تقویت ســرویس 
دهی و ارائه خدمات حمل و نقل به دانش آموزان عزیز خواهد شد و با توجه به 
موضوعات مختلفی که هر سال برای سرویس مدارس مطرح می شود و با توجه 
بــه ویژگی حمل و نقل جمعی دانش آمــوزان در این طرح، حجم زیادی از بار 
ترافیکــی را کاهش خواهد داد. علیرضا کریمیان بر همکاری و همراهی مناطق 
۱۹گانه آموزش و پرورش با شــرکت واحد اتوبوسرانی در طرح اتوبوس مدرسه 
تاکید کرد و افزود: برای نظارت و کیفیت بهتر خدمات رسانی به دانش آموزان در 
این طرح همفکری و مشارکت خود را با شرکت واحد اتوبوسرانی ادامه خواهیم 
داد. گفتنی است؛ طرح جدید اتوبوس مدرسه با به کارگیری ۲۹ دستگاه اتوبوس 
و مینی بوس مناسب سازی شده برای ارائه خدمات حمل و نقلی به دانش آموزان 

از ابتدایی مهرماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

غربالگری در دوران بارداری
 امر پذیرفته علمی  و جهانی است

قائم مقام نظام پزشــکی تهران بزرگ با اشــاره به این کــه غربالگری مادران 
باردار یک امر پذیرفته شــده علمی و جهانی است؛ اظهار کرد: نباید با مداخالت 
غیرعلمی موجب بازگشت به عقب و تولد کودکان معلول ذهنی و جسمی شویم.
به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی ســازمان نظام پزشــکی، محمد رازی در 
اولین همایش جامع کودکان، نوزادان و ســالمت مادر که امروز در بیمارستان 
میالد تهران آغاز به کار کرد با اشاره به این که یکی از ارکان پزشکی و سالمت 
هر کشــوری حفظ ســالمت مادر و نوزاد اســت، گفت: با برخورد های علمی، 
واکسیناســیون و مراقبت های دقیق از مادر و نوزاد و کودک به جایی رسیدیم 
که مرگ و میر نوزادان بسیار کاهش یافته و کودکان سالم از نظر رشد سیستم 
عضالنی و اسکلتی، رشد مغزی و روحی در جامعه داریم.وی افزود:برخی اوقات 
شــبه علم به بهانه های مختلف وارد حیطه پزشــکی شده و مانع سالمت مردم 
می شود؛ این که بخواهیم جمعیت خود را در حد نرمال نگه داریم که آن هم باید 
کارشناسان علمی با سنجش اقلیم، معادن و وضعیت کشاورزی و ... به این نتیجه 
برسند که جمعیت کشور چقدر باشد، غربالگری در دوران بارداری امر پذیرفته 
الزامی جهانی اســت.وی ادامه داد: نباید در این موضوع صحیح علمی و انســانی 
دخالت شود و نباید با مداخالت غیرعلمی موجب بازگشت به عقب و مملو کردن 
کشور از کودکان معلول ذهنی و جسمی شد.قائم مقام نظام پزشکی تهران بزرگ 
با اشاره به این که همواره باید در حفظ نظم اجتماعی تالش کنیم؛ تصریح کرد: 
دین مبین اسالم نیز در همه احادیث خود به نظم و انضباط تاکید کرده و حتی 
در ســوره های قرآن نیز به این مهم سفارش شده است؛ بنابر این بهتر است هر 
کس به کار خود مشغول شود و از مسئولین خواستار این هستیم که رشته های 

پزشکی بویژه همکاران رشته کودکان و نوزادان را دریابند.

تعطیلی خط متروی فرودگاه امام خمینی )ره(
 در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریور

با توجه  به آماده ســازی مســیر برای برگزاری مراســم رژه نیروهای مســلح، 
ایســتگاه های شــهر آفتاب و فرودگاه امام خمینــی )ره(، از ابتدای صبح روز 
چهارشــنبه ۳۰ شهریور تا پایان مراســم در روز پنجشنبه ۳۱ شهریور پذیرش 
مســافر نخواهند داشــت.به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
بهره بــرداری متروی تهران و حومه، ســرویس دهی در انشــعاب فرودگاه امام 
خمینی )ره(، از ابتدای صبح روز چهارشــنبه ۳۰ شــهریورماه تا پایان مراسم 
رژه نیروهای مســلح در روز پنجشنبه ۳۱ شهریورماه انجام نمی شود.همچنین 
ایستگاه شاهد - باقرشهر واقع در خط یک نیز از ابتدای صبح روز پنجشنبه ۳۱ 
شهریور تا پایان مراسم، پذیرش مسافر ندارد و پس از پایان مراسم، سرویس دهی 
در این ایستگاه ها به صورت عادی و بر اساس برنامه زمان بندی انجام خواهد شد.

اخبار کوتاه
وزیر آموزش و پرورش:

هرچهتالشمیکنیمازتراکمجمعیتکالسهابکاهیم،نمیشود

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خبر داد

ثبت اطالعات هویتی کودکان کار کشور با اسکن عنبیه تا ۳ ماه آتی 

خطر »کمبود پزشک« در برخی رشته ها و حرکت به سمت پزشکِی لوکس

رئیس سازمان وظیفه عمومی  فراجا تشریح کرد

محدودیت های ایجاد شده برای مشموالن غایب
 وجود ۳ میلیون مشمول غایب در کشور

رئیس سازمان محیط زیست خبر داد

راه اندازی رشته محیط بانی در دو استان از امسال

وزیر آموزش و پرورش ضمن اعالم اینکه ۹۵ هزار نیرو در 
ســال جدید به آمار معلمان رسمی افزوده می شود که ۷۵ 
هزار نفرشــان نیروی جدید هستند گفت: شمار آن دسته 
از همکاران که امســال به سن بازنشستگی می رسند، 88 
هزار نفر است، ولی آنچه تا کنون مشاهده کردیم کمتر از 

نیمی از آنها برای بازنشستگی اقدام کنند.
یوســف نوری در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت تامین 
معلم برای ســال تحصیلی جدید توضیحاتی ارائه و اظهار 
کرد: امســال ۳۴ هزار و 8۱۳ نفر جدیداالستخدام از محل 
ماده ۲8 اساسنامه دانشــگاه فرهنگیان )پذیرفته شدگان 
آزمون اســتخدامی( داریم.وی افزود: ۲۵ هزار نفر از فارغ 
التحصیالن دانشگاه فرهنگیان به جمع ما افزوده می شوند. 
حدود ۲۰ هزار نفر هم تبدیل وضعیت ایثارگران و نیروهای 

تعیین تکلیفی جدید را داریم.
 ۱۵ هزار نفر از دانشجویان سال چهارم دانشگاه فرهنگیان 
نیز ترم آخر را به صورت فشــرده در تابســتان گذراندند و 
از اول مهــر به مدارس می رونــد و کارورزی را تحت نظر 
اساتید در محل مدرسه می گذرانند.وزیر آموزش و پرورش 
با بیان اینکه در واقع ۹۵هزار نیرو در ســال جدید به آمار 
معلمان رسمی افزوده می شود که  ۷۵ هزار نفرشان نیروی 
جدید هستند گفت: به دلیل اینکه در طول سالیان گذشته 
تعدادی کالس های درس معلم نداشتند و جمعیت دانش 
آموزی رو به افزایش بوده بسیار تالش می کنیم مقداری از 

تراکم ها بکاهیم اما هرچه می کنیم نمی رسیم.
نوری ادامه داد: یکی از مشــکالت مــا همین مهاجرت به 

حاشیه شهرهای بزرگ از جمله تهران است. به عنوان مثال 
در حال حاضر شهرســتان مالرد از نظر جمعیتی در حال 
انفجار اســت. فضای آموزشی را هم سریع نمی توان ایجاد 
کرد. شهریار، شهر قدس و البرز هم اینگونه است. سیستان 

و بلوچستان هم همین وضعیت را داریم. 
ورود اتباع را هم به حاشــیه شهرها داریم. پیشنهاد ما این 
بود اتباع را به جاهایی بفرســتیم که نیروی کار نیاز دارند 
و بتوانیــم به آنها خدمات بدهیم که به مراجع مربوط نامه 

زده ایــم و در حال بررســی و امید اســت در آینده انجام 
شــود.وی درباره تکلیف معلمان حق التدریســی، مربیان 
پیــش دبســتانی و نیروهای نهضتی که بعد از ســال ۹۲ 
وارد آموزش و پرورش شدند نیز گفت: بله، خیلی ها سوال 
می کنند تکلیف نیروهای بعد از ۹۲ چه می شــود. ما افراد 
یاد شــده که قراردادشان مربوط به قبل از سال ۹۲ بود را 
باید طبق قانون تا امسال تعیین تکلیف می کردیم که این 
کار سال گذشته انجام شد و منتی هم نداریم، قانون وضع 

کرده بودند و این قانون از  ســال ۹۷ اجرا نشــده بود که 
ما تعیین تکلیــف کردیم.وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: 
قانون اجازه داده بود و ما هم این کار انجام دادیم. تعدادی 
از اینها ســرکالس نبودند که از مهرمــاه به کالس درس 
می روند. اما برای جذب ۹۲ به بعدی ها هیچ قانونی نداریم، 
ضمن آنکه از آن ســو ملزم هستیم فقط از طریق دانشگاه 

فرهنگیان نیرو جذب کنیم.
نوری دربــاره وضعیت خروج نیرو و میزان بازنشســتگان 
امســال آموزش و پرورش نیز اظهار کرد: شمار آن دسته 
از همکاران که امســال به سن بازنشستگی می رسند، 88 
هزار نفر است، ولی آنچه تا کنون مشاهده کردیم، کمتر از 

نیمی از آنها برای بازنشستگی اقدام کرده اند.
وی افزود: از یک ســو اجرای رتبه بنــدی و برخورداری از 
مزایای آن در هنگام محاســبه دو سال آخر خدمت برای 
برقراری مســتمری را داریم و از ســوی دیگر بسیاری از 
همکاران ما عالقه مند هســتند در نظــام تعلیم و تربیت 

باشند و استمرار خدمت بدهند.
 خیلی ها کمتر از ۵۰ ســال ســن دارند و دوست دارند در 
سیســتم باقی بمانند که ما هم استقبال و تشکر می کنیم. 
عالوه بر این، افزایش های دیگری هم احتماال برای حقوق 
کل کارکنــان دولت اتفاق بیفتد که مایل هســتند از آن 
بهره مند شــوند.به گفته وزیر آموزش و پرورش، البته باز 
هم کمبود نیرو به علت خــروج ۷۲ هزار نیرو از مجموعه 
در ســال گذشــته وجود دارد که به طرق دیگری جبران 

شده است.

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور از برنامه این سازمان 
بــرای تامین اعتبارات الزم تا ســه ماه آینده 
در راســتای اجرای طرح »شناســایی هویت 
کودکان کار با اســکن عنبیه« در کل کشور 
خبــر داد.  محمدرضا حیدرهایی در گفت وگو 
با ایسنا، درخصوص جدیدترین برنامه سازمان 
بهزیســتی برای ساماندهی کودکان کار، بیان 
کرد: سازمان بهزیستی در چارچوب برنامه ها 
در نظــر دارد که اطالعــات جامع و کاملی از 
حضور کودکان در ســطح شــهر مثل اینکه 
کودکان کار بیشــتر در چــه مناطقی حضور 
دارند و چه نوع کاری انجام می دهند، به دست 
آورند و سپس در جهت کاهش حضور کودکان 
کار در سطح شــهر یا به حداقل رساندن این 
کودکان برنامه ریزی شود.سرپرست دفتر امور 
آســیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور در پاسخ به ســوالی درخصوص تعداد 
کودکان کار در ســطح کشور گفت: براساس 

آمارهایــی که از قبــل از ورود اتباع جدید به 
کشــور وجود دارد، حدود ۶۰۰۰ کودک کار 
و خیابان در ســطح کشور وجود دارند که 8۰ 

درصد آنها غیرایرانی و اتباع هستند.
وی در پاســخ به ســوال دیگری درخصوص 
اینکه با وجود اجرای طرح شناســایی هویت 
کودکان کار با اسکن عنبیه، چه تعداد کودک 
دوباره به سطح شــهر بازگشته اند، بیان کرد: 
طرح اســکن عنبیه طرحی نوپاست و از سال 
۱۴۰۰ تنها در ۱۲ استان اجرا شد. بنا داریم تا 
ســه ماه آینده با کمک سایر دستگاه ها تامین 
اعتبــارات الزم صورت گیرد و دســتگاه های 
ثبت اطالعات کودکان کار و خیابان از طریق 
اســکن عنبیه در کل کشور فراهم و این طرح 
اجرا شــود. پس از آن برنامه ریزی می کنیم تا 

اطالعات هویتی همه کودکان کار ثبت شود.
سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
ســازمان بهزیستی کشور با اشــاره به برنامه 
ارائه آموزش های  برای  ســازمان بهزیســتی 

تحصیلی همزمان با شــروع ســال تحصیلی 
جدید همچنین توضیح داد: مراکز آموزشــی 
حمایتــی غیردولتــی تحــت نظر ســازمان 
بهزیســتی فعالیت می کنند؛ این مراکز دارای 
کارت ویزیــت با درج آدرس و شــماره تلفن 
هستند که بعد از شناسایی کودکان کار، این 
کارتهای ویزیت در اختیارآنها قرار می گیرد تا 
در صــورت تمایل برای دریافت آموزشــها به 
این مراکز مراجعه کننــد. در صورتی که این 
کــودکان از تحصیل بازمانده باشــند، زمینه 
بازگشت به تحصیل برای آنها فراهم می شود 
و بعــد از ارائه آموزش های الزم، مدرک الزمه 
صــادر و در اختیار کودکان کار قرار می گیرد.
حیدرهایــی بیــان کرد: هرســاله ســازمان 
بهزیســتی با آموزش و پــرورش برنامه ریزی 
می کنــد تا در صورت مشــاهده کودکان کار 
ایرانی یا کودکان اتباع دارای مجوز اقامت که 
بازمانده از تحصیل هستند، مقدمات و زمینه 
بازگشــت این کودکان به تحصیل براســاس 

مدل طراحی شــده توســط وزارت آموزش و 
پرورش فراهم شود. همچنین در صورت وجود 
کودکان اتباع فاقد مجوز اقامت نیز شــرایطی 
فراهم می شود تا این کودکان در همان مراکز 

حمایتــی تحصیل کنند و به وســیله مربیان 
حاضر در مراکــز آموزش های الزم را دریافت 
و ســپس در پایان سال امتحان داده و مدرک 

خود را دریافت می کنند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن هشدار نسبت به عدم 
اقبال پزشــکان برای ورود به برخی رشته های تخصصی و 
فوق تخصصــی به دلیل عدم تناســب پرداختی ها با میزان 
ســختی کار، تاکید کرد: رشته هایی که در معرض ریسک 
هســتند را باید به صورت خاص ببینیم و شرایط شــان را 
تســهیل کنیم؛ در غیر این صورت تمایل برای ورود به این 
رشته ها کاهش یافته و دچار مشکل می شویم.دکتر محمد 
رییس زاده در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به وضعیت برخی 
رشته های پزشــکی که متقاضی برای آن ها وجود ندارد و 
ممکن اســت در آینده دچار مشکل شوند، گفت: در حوزه 
رشــته های تخصصی رشــته هایی مانند جراحــی اطفال، 
جراحــی قلب اطفــال و ... متقاضی کمی برایشــان وجود 
دارد. در حالی که این ها رشــته های سنگینی هستند. باید 
توجه کرد که کار در این رشــته ها ســنگین و طول دوره 
تحصیل در آن ها نیز بســیار ســنگین اســت. همچنین با 
اینکه وزارت بهداشــت در بحث سقف گذاری برای کارانه ها 
تمهیداتی اندیشیده و وضعیت مقداری بهبود یافته است، اما 
همچنان پرداختی ها متناســب با میزان سختی کار در این 
رشــته ها نیست و طرح هایی مانند قاصدک، مالیات پلکانی 

و ســقف گذاری برای کارانه ها، باعث می شــود که پزشک 
متناســب با زحمتی که می کشــد و متناسب با سنگینی 

عمل ها دریافتی نداشته باشد.
وی افزود: بر همین اســاس هم کسی تمایل ندارد وارد این 
رشــته ها شــود. به عنوان مثال ممکن است فردی با خود 
بگوید من چهار ســال جراحی عمومی بخوانم، ســه سال 
جراحــی اطفــال بخوانم که در این صورت هفت ســال از 
عمرم می گذرد. در حالی که اگر پزشــک عمومی بمانم، در 
این هفت سال می توانم شــرایط بهتری برای خودم ایجاد 
کنم. در عین حال این شــرایط در برخی رشــته های پایه 
مانند بیهوشــی، جراحی عمومی، رشــته های داخلی و... 
نیــز وجود دارد. به طوری کــه از آنجایی که وضعیت بازار 
کارشان با دریافتی هایشان تناسب ندارد، تمایل دانشجویان 
برای ورود به این رشــته ها کمتر است؛ یا سراغ بسیاری از 
رشته های به اصطالح لوکس می روند یا فرد ترجیح می دهد 
تا با همان وضعیت پزشک عمومی کار کند و درآمد داشته 
باشــد.رییس زاده ادامه داد: نکته دیگر این است که دوران 
تحصیل در دوران رزیدنتــی و دوره فوق تخصصی مقداری 
دشــوار شــده اســت. باید توجه کرد که یک فرد در دوره 

تخصصی یا فوق تخصصی در سال های گذشته می توانست با 
همان کمک هزینه تحصیلش یک زندگی را بچرخاند و بعد 
به عنوان یک متخصص یا فوق تخصص وارد بازار کار شــود 
و جبران می کرد، اما اکنون با هفت تا هشت میلیون حقوق 
فــرد نمی تواند زندگی اش را تامیــن و اداره کند و در عین 
حال چهار سال هزینه کرده و دورانی سخت را با امتحانات 
بسیار دشوار و با وضعیت حق الزحمه حداقلی که می دهند، 
می گذراند. بر همین اســاس هم پزشکان با خود می گویند 
که در این شرایط برای چه فارغ التحصیل شوند؟. بر همین 

اساس هم تمایل به برخی رشته ها کمتر شده است.
وی با بیان اینکه باید این رشته ها را به صورت خاص بررسی 
کنیم، گفت: البته وزارت بهداشت دارد تسهیالتی را ایجاد 
می کند و تالش شــان را انجام می دهند، اما رشته هایی که 
در معرض ریسک هستند را باید به صورت خاص ببینیم و 
شرایط شــان را تسهیل کنیم تا دانشجویان رغبت بیشتری 
برای ورود به این رشته ها داشته باشند. باید توجه کرد که 
در غیر این صورت تمایل برای ورود به این رشته ها کاهش 
یافته و دچار مشــکل می شویم. به عنوان مثال وقتی جراح 
اطفال نداشته باشید، مجبور هستید که بیمار را برای انجام 

جراحی به خارج از کشور اعزام کنید که هزینه ای ۱۰ برابر 
ایران دارد یا اینکه پزشک خارجی بیاورید که در این صورت 
باز هم باید پــول آنچنانی بپردازید. باید به دالر پول دهید 
و هزینه ها چندین برابر می شود.رییس زاده تاکید کرد:  اگر 
خدایی نکرده قرار باشــد مردم مان را برای درمان به خارج 
از کشــور اعزام کنیم، هزینه های درمانی به طور میانگین 
۱۰ برابر هزینه های داخل کشور است. به عنوان مثال یک 
عمل قلب باز در کشــور ما هر عددی که باشد، اگر خدایی 
نکرده مجبور شویم که بیمار را در همین کشورهای اطراف 
و منطقه عمل کنیــم، هزینه اش به طور میانگین ۱۰ برابر 

می شود. 
یعنی اگر یک عمل قلب باز در کشــور مــا ۴۰ میلیون یا 
۱۰۰ میلیون انجام شــود که آن را هم بیمه تقبل می کند، 
در کشــورهای منطقــه ۱۰ برابر و حدود یــک میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان اســت. ما نمی خواهیم به این وضعیت 
برسیم. باید در این رشته ها بررسی انجام شده و تمهیداتی 
انجام شــود که از البته وزارت بهداشت هم دارد تمهیداتی 
می اندیشد و ما هم باید هشــدارها را بدهیم که مسئوالن 

حساس شده و به فکر چاره باشند.

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا با تشــریح برخی از 
محدودیت های ایجاد شــده برای مشــموالن غایب اعالم 
کرد که ســه میلیون مشــمول غایب در کشــور داریم.به 
گزارش ایســنا، ســردار تقی مهری گفت: مشموالن غایب 
اجازه خروج از کشــور را ندارند، این افراد اجازه اســتخدام 
در سازمان های دولتی را ندارند و به  کارگیری آنها مشمول 
جریمه برای کارفرما اســت.وی ادامه داد: همچنین به این 
افراد تسهیالت بانکی نیز داده نخواهد شد و طبق هماهنگی 
که با بانــک مرکزی وجود دارد این خدمــات به آنها ارائه 
نخواهد شــد.مهری درباره تعداد مشــموالن غایب گفت: 
متولدین ســال ۱۳۵۵ تا ۱۳8۳ در حال حاضر مشــمول 
سربازی هستند طی این مدت با ۲۱ میلیون ذکور در کشور 
داشــتیم و این تعداد حدود سه میلیون نفر غایب هستند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: یکی از موضوعات 
مهمی که در این ایام مطرح اســت بحث معافیت تحصیلی 
مشــموالن است، باتوجه به شروع مدارس و دانشگاه ها این 
موضوع اهمیت پیدا کرده است.وی ادامه داد: تمام افرادی 
که در کنکور شــرکت کرده و در مقاطع مختلف پذیرفته 
شده باید ثبت نام کنند و با توجه به هوشمندسازی پلیس 
تمام دانشجویان که پذیرفته شــده اند از طریق اینترنت و 
سامانه سخا می توانند درخواست معافیت تحصیلی را ثبت 
کرده و ســامانه ما به صورت خودکار به دانشــگاه مربوطه 
وصل شــده و معافیت برای دانشگاه ارســال شده و افراد 

می توانند ثبت نام کنند.
به گفته مهری، متقاضیان می توانند از طریق نرم افزار »پلیس 
من« درخواســت معافیت کنند افرادی که در سال گذشته 
یعنی ۱۴۰۰ دیپلم گرفته اند و ســال گذشــته در کنکور 

شــرکت کرده اند و امســال هم در کنکور شرکت کرده اند 
تا ۳۱ شــهریورماه فرصت دارند و بعد از آن باید برگه اعزام 
به خدمت بگیرند و چنانچــه اقدام نکنند برای آنها غیبت 
زده می شوند افرادی هم که در سال ۱۴۰۱ دیپلم گرفته تا 
شهریور سال آینده فرصت دارند که در کنکور شرکت کنند.
وی تاکید کرد: مشموالن غایب نمی توانند در دانشگاه ثبت 
نام کنند. اگر کسی هم در ارائه مدارک یا ثبت نام از طریق 
سایت و سامانه مشکل داشتند می توانند از طریق مراجعه 
به پلیس +۱۰  و یا ســازمان وظیفه عمومی خدمات الزم را 
دریافت کنند.مهری با اشــاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد از 
رزمندگان دوران دفاع مقدس را سربازان تشکیل می دادند، 
افزود: مشــموالن از طریق اپلیکیشــن پلیس من یا سایت 
ســخا می توانند وضعیت سربازی خود را پیگیری کنند.وی 
درباره امکان خرید خدمت ســربازی یا همان جریمه ریالی 
نیــز اظهارکرد:  در حال حاضر هیــچ قانونی برای به خرید 
ســربازی نداریم. همانطور که می دانید از ســال ۹۴ تا ۹۷ 
افرادی که بیش از هشت سال غیبت داشتند می توانستند 
جریمه را پرداخت کنند اما از ســال ۹۷ اجرای این قانون 
به پایان رســید اما در قانون سال گذشته مصوب شده که 
افرادی در سال ۹۷ یک قسط پرداخت کرده بودند تا پایان 
سال ۱۴۰۰ اقســاط را پرداخت کنند. در حال حاضر هیچ 

قانونی در رابطه با موضوع خرید خدمت سربازی یا جریمه 
ریالی نداریم.رییس سازمان وظیفه عمومی فراجا همچنین 
درباره معافیت قهرمانان ورزشی از سربازی نیز گفت: برابر 
قانون ســرباز قهرمان تمام افرادی که در بازی های المپیک 
یــا جهانی مقام کســب کنند می تواننــد معافیت دریافت 
کنند. درباره ســه رشته فوتبال، والیبال و بسکتبال هم در 
صورت کسب مقام این معافیت شامل حال آنها خواهد شد؛ 

همچنین می توانند از قانون سرباز قهرمان برخوردار شوند.
مهری درباره ســربازی نخبگان نیز گفــت:  افراد نخبه نیز 
به ســتاد کل معرفی شده و اســامی آنها به سازمان وظیفه 
عمومی ارسال شده و بعد از گذشت آموزش عمومی در بخش 
نخبــگان پروژه تکمیل کرده و کارت پایان خدمت دریافت 
می کنند؛ نخبگان خارج از کشور هم می توانند پس از اتمام 

پروژه تحقیقاتی برایشان کارت صادر می شود.
وی به موضوع مهارت آموزی سربازان اشاره و اظهار داشت: 
این طرح چهارســال اســت که در حال اجراســت از سال 
گذشته برای سربازان منقضی خدمت تسهیالت بانکی نیز 
در نظر گرفته خواهد شــد این تسهیالت در سال گذشته 
۱۰۰ میلیون تومــان بود؛ همچین ســربازان گواهی نامه 
مهارت آموزی بیــن المللی دریافت می کنند.وی ادامه داد: 
کلیه افراد ذکوری که به سن ۱8 سالگی می رسند مشمول 

هستند افرادی که کفالت پدر بیمار را برعهده دارند و یا تنها 
فرزند ذکور زنان سرپرســت خانوار باشند یا دارای بیماری 
باشند بعد از برگزاری کمیســیون و تایید می توانند کارت 
معافیت دریافت کنند.وی با اشــاره به اینکه جنگ روسیه 
و اوکراین نشان داد آمادگی دفاعی آنی است، تصریح کرد: 
بیــش از 8 هــزار کیلومتر مرز داریم و الزم اســت امنیت 
این مرزها حفظ شــود.  ما در سازمان وظیفه عمومی تابع 
قوانین هســتیم مهمترین کارکرد خدمت سربازی تقویت 
بنیه دفاعی کشور اســت.مهری درباره حقوق سربازان نیز 
خاطرنشان کرد: حقوق سربازان نسبت به سال های گذشته 
به ویژه در مناطق عملیاتی افزایش پیدا کرده؛ نســبت به 
سال گذشــته به طور میانگین ۱۱۵ درصد افزایش حقوق 
داشته ایم؛ همچنین افرادی که متاهل هستند دو ماه کسر 
خدمــت دریافت کرده و به ازای هر فرزند ســه ماه کســر 

خدمت برای آنها محاسبه می شود.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا همچنین درباره خروج 
مشــموالن غیرغایب برای حضور در راهپیمایی اربعین نیز 
گفت:  ۱۲۵ هزار مشــمول غیرغایب به صورت اینترنتی و 
حضوری برای خروج از کشــور ثبت نام کردند و از کشــور 
خارج شــدند و اکثر این افراد به کشــور برگشــتند.  ۱۵ 
هزار نفر در اربعین خدمات ســربازی را از سازمان وظیفه 
عمومی دریافت کردند. بیــش از ۱۰۰ هزار نفر اینترنتی و 
بیش از ۲۵ هزار نفر فیزیکی توانســتند در مرزها خدمات 
مربوط به وظیفه عمومی را دریافت کنند. امسال دانشجویان 
فرصــت ۲ ماهه برای خروج از کشــور  داشــتند تا بدون 
ســپردن وثیقه از کشور خارج شوند؛ این در حالی است که 

در سال های قبل این فرصت یک ماهه بود.

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با تاکید بر اینکه باید 
در تمام کتاب های آموزشــی مباحث محیط زیســتی گنجانده 
شوند،گفت: همزمان با رشــد جسمی دانش آموزان، رشد فکری 
و ذهنی در زمینه حفظ محیط  زیســت هم الزم اســت و برای 
دســتیابی به این هدف می توان از ظرفیت »شاد« استفاده کرد. 
به گزارش ایسنا، علی سالجقه در مراسم امضای تفاهمنامه میان 
سازمان حفاظت محیط  زیست و وزارت آموزش و پرورش اظهار 
کرد: با مراجعه به پیشینه های فرهنگی، مذهبی و تاریخی کشور 
و نگاه به قرآن کریم متوجه می شویم که همیشه بحث اسراف و 
تبذیر وجود داشته است. امروز در زمینه محیط زیست به جایی 
رسیدیم که خسارات زیادی به طبیعت ما وارد شده است که در 
اینجا جایگاه آموزش و پرورش برای کاهش این آسیب ها بسیار 

پررنــگ اســت.  وی ادامه داد: نزول قرآن کریم بــا واژه »اْقَرأْ« 
یعنی بخوان شروع می شود و این اهمیت آموزه ها در قالب متن 
را نشــان می دهد و برای اینکه این اْقَرأْ به مرحله ظهور برســد، 
نیاز به آموزش اســت که قطعا معلمــان آموزش می دهند و به 
روح فرزندانمان زندگی می بخشند. افزایش سواد محیط  زیستی 
مسأله بسیار مهمی است که می توان با کمک ظرفیت های آموزش 
و پرورش به آن رسید.معاون رییس جمهوری ادامه داد: تا کنون 
تفاهمنامه های بسیاری میان سازمان محیط زیست و آموزش و 

پرورش به امضا رســیده است ولی نکته قابل توجه این است که 
در این میان دولت سیزدهم یک دولت عملگرا و مردمی است و 
برای تاثیر علوم و عملگرایی آن ها باید تمام موارد عاقالنه باشد.
وی افزود: این درخواســت را دارم که در هرکتابی اعم از زیست، 
شیمی، فیزیک، ریاضی و ادبیات مربوط به موضوع و مباحث آن 
درس و کتاب، مســائل مربوط به محیط زیست را نیز در پایان 
فصول داشته باشیم.رئیس ســازمان حفاظت محیط  زیست در 
ادامه گفت: تاکنون در زمینه آموزش محیط زیستی در آموزش 

و پرورش اقدامات خوبی انجام شده است اما کافی نیست و باید 
بــا برنامه ریزی دقیق تری پیش رویم تا منجر به افزایش ســواد 
محیط زیستی در جامعه شود. جای اخالق محیط زیستی بسیار 
خالی است و از این رو می طلبد آموزش و پرورش در این زمینه 
برنامه ریزی جدی بکند.  ســالجقه  اضافه کرد: از ابتدای ســال 
تحصیلی جدید در شهرستان شیراز استان فارس و در شهرستان 
شوشتر استان خوزستان رشته محیط بانی راه اندازی خواهد شد 
که یک بحث اساسی است. همانطور که رشته بهیاری در کشور 

و یا رشته های دیگر در سطح کارآفرینی و دانش بنیان را داریم، 
رشــته محیط بانی هم می تواند یک برنامه اساســی باشد.وی با 
تاکید بر استفاده از ظرفیت های سامانه »شاد« در زمینه محیط  
زیست افزود: همزمان با رشد جسمی دانش آموزان، رشد فکری 
و ذهنی آنان در زمینه حفظ محیط  زیست الزم است که از این 
ظرفیت می توان اســتفاده کرد.  سالجقه در پایان تصریح کرد: 
اعتقــاد داریم که آموزش و پرورش می تواند حامی اصلی محیط 
زیست باشــد؛ از این رو باید در سطوح عالی نیز کارهای خوبی 
انجام شود که زیرساخت همه این موارد آموزش و پرورش است 
چرا که تنها زمانی می توان ذهن و جسم سالمی داشت که محیط 
زیست سالمی داشته باشیم و برای رسیدن به آن، بهتر است هر 

کتابی پیوست محیط زیستی داشته باشد.


