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اجتماعی

اخبار کوتاه

 ۳۰مبتالی جدید و فوت  ۲بیمار کرونا در کشور

وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی در اطالعیهای از ابتالی  ۳۰بیمار
جدید به کرونا در یک شــبانه روز در کشــور خبر داد.به گزارش ایلنا ،تا روز
 ۲آذر  ۶۵میلیــون و  ۱۳۷هــزار و  ۲۶۶نفر ُدز اول ۵۸ ،میلیون و  ۵۴۵هزار
و  ۸۵۰نفــر ُدز دوم و  ۳۱میلیون و  ۳۷۰هزار و  ۸۹۴نفرُ ،دز ســوم و باالتر
واکســن کرونا را تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور
بــه  ۱۵۵میلیون و  ۵۴هزار و ُ ۱۰دز رســید .در یک شــبانه روز  ۲هزار و
ُ ۴۷۰دز واکســن کرونا در کشــور تزریق شده اســت .از روز  1آذر تا روز ۲
آذر  ۱۴۰۱و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ۳۰ ،بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشــور شناســایی و  ۱۸نفر از آنها بستری شدند .مجموع
بیمــاران کووید ۱۹در کشــور به  ۷میلیون و  ۵۵۹هزار و  ۴۴۶نفر رســید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۲ ،بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور جان خود
را از دست داد و مجموع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۴هزار و  ۶۳۲نفر
رســید .خوشبختانه تا روز  ۲آذر  ۷میلیون  ۳۳۴هزار و  ۹۲۷نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند ۶۷ .نفر از بیماران مبتال
به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار
دارند .تا روز  ۲آذر  ۵۴میلیون و  ۵۲۷هزار و  ۹۲آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشــور انجام شده اســت .در حال حاضر  ۰شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۴شهرســتان در وضعیت نارنجی ۱۳۸ ،شهرســتان در وضعیت زرد و ۳۰۶
شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

مطرح شدن پرداخت «حق عائلهمندی»
به زنان کارمند

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری گفت :دریافت حقعائلهمندی
برای کارکنان خانم بخش دولتی را مطرح کردهایم.به گزارش ایســنا ،انسیه
خزعلی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد:
کمیته زنان و خانواده در شــورای عالی آمار مصوب شد لذا میتوانیم به طور
دقیق آمار زنان در بخشهای مختلف را جمع آوری کنیم و به عنوان مرجع
رســمی ،عهده دار این آمار باشــیم .البته پیش از این آمارهایی در خصوص
عدالت جنســیتی تهیه کردهایم.وی درباره میزان اجرا شــدن قانون جوانی
جمعیت و حمایت از خانواده نیز بیان کرد :اجرای این قانون بر عهده ســتاد
ملی جمعیت اســت امــا در زمینه بخشهایی که مرتبط بــا ما بوده تالش
کردهایم .کار ما اجرا نیســت بلکه سیاســتگذاری ،هماهنگــی و نظارت بر
دستگاههاســت .بحث چهارقلوها را دنبال کردهایم که البته به قانون مکمل
نیاز دارد .بهزودی قانون دهه شــصتیها را اعالم خواهیم کرد.خزعلی ادامه
داد :دورکاری با مشــکالتی از جمله اینکه مدیــران همکاری الزم را ندارند،
مواجه اســت که باید قانون دورکاری تعدیل شود تا همکاری بیشتر مدیران
را در پی داشته باشــد.خزعلی در پایان گفت :دریافت حق عائلهمندی برای
کارکنان خانم بخش دولتی را مطرح کردهایم ولی باید مصوب شود .نظر این
است که چون تامین هزینه خانواده بر عهده مرد است ،پس حق عائلهمندی
باید مربوط به مردان باشد.

مهلت دو هفتهای به دستگاههای اجرایی قانون
هوای پاک

رئیس سازمان محیط زیســت گفت :موضوع آلودگی هوا بحث فراگیر همه
دستگاههای اجرایی کشور است و مکلف هستند تکلیف خود را انجام دهند.
به گزارش ایسنا ،علی سالجقه در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع
خبرنگاران گفت :موضوع آلودگی هوا بحث فراگیر همه دستگاههای اجرایی
کشور است که مکلف هستند تکلیف خود را انجام دهند و هر دستگاهی که
َجو و منابع آبی را تخریب کند باید پاسخگو باشد.وی افزود :ما سه هفته قبل
در ستاد هوای پاک که در وزارت کشور برگزار شده بود ،به این دستگاهها دو
هفته مهلت دادیم تا با نشســتهایی که با معاونتهای ما در سازمان محیط
زیست دارند ،اعتبارات مورد نیاز  ۱۴۰۲را در زمینه اجرای قانون هوای پاک
مشخص کنند.سالجقه در پایان گفت :بر اساس آخرین گزارشهای دریافت
شــده ،در یک بخش حدود  ۱۰۳هزار میلیارد تومان و در بخش دیگر ســه
میلیارد دالر مورد نیاز دســتگاهها اســت تا بتوانند در سال  ۱۴۰۲بخشی از
قانون هوای پاک را اجرا کنند.

اعطای تسهیالت حمایتی فرزندآوری و ازدواج
به کارکنان شهرداری تهران

مدیرکل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از اعطای تسهیالت
حمایتی فرزندآوری و ازدواج به کارکنان شهرداری تهران خبر داد.به گزارش
خبرگزاری مهر ،محمد بنی حســن مدیرکل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعی
شــهرداری تهران در جلســه با مدیران رفاهی این اداره کل اجرای بســته
خرســند ســاز با هدف ارتقا سطح رفاه و معیشــت کارکنان و کاهش فشار
اقتصادی موجود را یادآور شــد و گفت :در این بســته که در قالب  ۱۴محور
تهیه و تدوین شــده است حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مشوقهای
فرزندآوری مورد توجه جدی قرار گرفته است.وی اعطای تسهیالت تشویقی
فرزندآوری و ازدواج در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله
العالــی) و قانون حمایــت از جوانی جمعیت را بخش مهمــی از برنامههای
رفاهی شــهرداری تهران ذکر کرد و گفت :در همین راستا تسهیالت بانکی و
گردشگری بدون ضامن و بدون نوبت با قید فوریت به کارکنانی که از آبان ماه
امسال ازدواج نمایند و یا صاحب فرزند شوند تخصیص خواهد یافت.مدیرکل
رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران با تاکید بر لزوم کاهش سن
ازدواج و ترغیب به این ســنت حســنه گفت :اعطای وام  ۵۵میلیون تومانی
و هدیه گردشــگری به یکی از مقصدهای مشــهد مقدس ،کیش ،سرعین و
یا شــمال از تسهیالتی اســت که همکاران شهرداری تهران بالفاصله پس از
ازدواج ،بدون نوبت و معطلی و در قالب بســته خرســند ساز از آن برخوردار
میشــوند.بنی حسن در ادامه پرداخت وام فوری و بدون نوبت فرزندآوری را
متذکر شد و تصریح کرد :تخصیص وام  ۵۵میلیون تومانی به فرزند اول و دوم
و  ۱۰۰میلیون تومانی به فرزند سوم از دیگر تسهیالت تشویقی فرزند آوری
است که تاکنون در هیچ سازمان و نهاد دیگر اجرایی نشده است.

آغاز علمی شدن «عطاریها» از تهران

مدیــرکل طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشــت با اشــاره به اینکه تمدید یا
صدور مجوز فعالیت عطاریها در تهران منوط به گذراندن دورههای آموزشی
اســت ،گفت :نحوه ارائه خدمت عطاریها باید به شکلی باشد که چارچوب
ســاختاری دقیقی برای آنها چیده شــود تا برخی تخلفاتی که در این حوزه
رخ میدهد تحت نظارت قرار گیرد.دکتر نفیســه حسینی یکتا در گفتوگو
با ایســنا ،با اشــاره به اینکه عطاریها واحدهای صنفی هستند که با مجوز
وزارت صمت فعالیت میکنند ،گفت :این واحدهای صنفی میتوانند فروش
گیاهان دارویی را انجام دهند و با توجه به اینکه این موضوع یک حرفه کامال
مرتبط با سالمت مردم است میبایســت در شرایطی ارائه خدمت کنند که
هم بتوانیم از ظرفیت این صنف بهترین استفاده را ببریم و هم اینکه خدمات
ایمن و محصوالت اســتانداردی را در اختیار جامعه قرار دهند؛ بنابراین کلیه
سیاستگذاریها برای تحقق این مهم انجام میشود.وی افزود :مسیر علمی
و اصولی شدن فعالیت عطاریها در حال طی شدن است و هنوز جزئیات این
موضوع مشخص نیست .وزارت بهداشــت بر این موضوع قائل است که باید
نحوه ارائه خدمت عطاریها به شــکلی باشد که چارچوب ساختاری دقیقی
برای آنها چیده شــود تا برخی تخلفاتــی که در این حوزه رخ میدهد تحت
نظارت قرار گیرد.حســینی یکتا با اشــاره به اینکه علمی شدن عطاریها به
صورت آزمایشی در تهران با مشارکت صنف عطاریها آغاز شده است ،بیان
کرد :بر اســاس تفاهمنامهای که میان انجمن علمی طب ســنتی ،دفتر طب
ایرانی و مکمل وزارت بهداشــت ،معاونت غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی
تهران و صنف عطاریها منعقد شده است ،مقرر شد تا تمدید یا صدور مجوز
فعالیت عطاریها در تهران منوط به گذراندن دورهای آموزشی باشد .این کار
پیش از شــیوع کرونا به شکل پایلوت در تهران آغاز شده است اما بروز کرونا
ســبب شد تا طرح با سرعت باال پیش نرود ولی در حال حاضر ارائه و تمدید
مجوز عطاریها در تهران منوط به گذراندن یک دوره آموزشی و علمی است.
ما به دنبال گسترش طرح در ســایر شهرهای کشور هستیم و دانشگاههای
علوم پزشــکی مختلف این مهم را دنبال میکنند.او با تاکید بر لزوم دریافت
خدمات درمانی طب ســنتی از متخصصین این حــوزه ،بیان کرد :در حال
حاضر ویزیت متخصصین طب ایرانی تحت پوشــش بیمه است و  ۶خدمت
طب ســنتی نیز برای پوشش بیمهای پیشنهاد شــده است که این نیازمند
برخی پژوهشها در مورد هزینهاثربخشی است.
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با موافقت سازمان برنامه برای پرداخت حقوق و مزایای رتبهبندی صورت گرفت

تخصیص اعتبار برای واریز حقوق فرهنگیان براساس احکام جدید
سرپرســت معاونت برنامهریزی و توســعه
منابــع وزارت آموزش و پرورش با اشــاره
به پیگیریهای انجام شــده از ســوی وزیر
آموزش و پرورش ،از تخصیص اعتبار توسط
ســازمان برنامهو بودجــه و تامین وجه از
ســوی خزانهداری بــرای پرداخت حقوق
فرهنگیان مطابق با احکام جدید رتبهبندی
و ترمیم حقوق کارکنــان دولت طی دیروز
خبر داد.
صادق ســتاری فرد در گفتوگو با ایسنا ،با
بیان اینکه فرایند صــدور احکام فرهنگیان
به صــورت شــبانهروزی از دو هفته پیش
آغاز شــده بود و بر اســاس آن در آبان ماه
مزایای رتبه «آموزشــیار معلــم» به عالوه
معوقات هشت ماهه اخیر به تمام مشموالن
رتبه بندی تعلــق گرفت ،اظهار کرد :عالوه
بر این ،افزایش درنظر گرفته شــده از محل
مصوبــه قانونــی ترمیم حقــوق کارمندان
دولت و بازنشستگان کشوری نیز در احکام
اعمال شد.وی افزود :الزم است از همکاران
فرهنگی به دلیل تاخیــر دو روزه به وجود

آمــده در واریز حقوقهــا عذرخواهی و از
پیگیری جدی وزیــر ،همراهی و همکاری

رئیــس مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشــی گفت:
زیرگروهها حذفشده اســت چراکه داوطلبی برای کسب
رشــته مورد نظر در زیرگروه خاص تمرکز میکرد و احیاناً
اگــر درس را در آزمون خراب میکــرد ،در زیرگروههای
دیگر شانســی نداشت و باعث میشــد که فرصتها را از
دســت دهد.به گزارش ایسنا ،محسن زارعی در گردهمایی
کارشناسان سنجش و ارزشیابی تحصیلی استان اصفهان با
اشاره به تغییرات حاصلشــده در آزمون سراسری توسط
مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی گفت :تغییراتی در
آزمون سراســری اتفاق افتاده و خیلــی از دانشآموزان از
جزئیات تغییرات مطلع نیســتند و مدیران در خط مقدم
آگاهیبخشی هستند ،هرچند در این ایام ،خط مقدم برای
آنها گسترده شــده و در بخشهای مختلف باید مبارزه،
دفاع و پیشگیری کنند؛ این موضوع باید با تسلط و جزئیات
کامل که تا حدودی ممکن است پنهان باشد توضیح داده
و دانشآموزان از این جزئیات در زمان مناسب مطلع شوند.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی ضمن تأکید
بــر اهمیت موضوع کنکور بیان کــرد :موضوع کنکور یک
مســئله برای نظام تعلیموتربیت شــده بود و این را لمس
میکنید که دانشآموز بهویژه در پایه دوازدهم که باید در
کالس درس مســتقر باشــد و مطابق برنامه درسی کار را
پیش ببرد و اهدافی که وضع شــده را کسب کند و بعد از
آن خروجی آموزش و پرورش رســمی باشد؛ اما این اتفاق
سالهاست نیفتاده است و این موضوع باید حل میشد.وی
افزود :هرسال میانگین معدل دانشآموزان مقطع دوره دوم
متوســطه رو به کاهش است و یکی از دالیل آن این است
که نقطه تمرکز دانشآموزان نیســت و ما دانشآموزان را
با معیار دیگری میســنجیم و به دانشآموز میگوییم که
مسئله ،کتاب و برنامه درسی نظام آموزش و پرورش نیست
و آن چیزی که قرار اســت با آن ســنجیده شوید آزمونی
تســتی که قرار است آینده شــما با آن آزمون رقم بخورد
و این موضوع برای خانواده و دانشآموز مســئله شده است
فلذا به مدرســه منتقل و از مدرســه مطالبه میشود که
کالس کنکور بگذارید و زمان دروس بدون تأثیر در آزمون
سراسری را کنار بگذار و ساعتها به دروسی که مؤثر است
تخصیص داده شــود .زارعی با بیان اینکه همیشه ما از این
موضوع ناراحت بودهایم که هزینه و برنامهریزی میشــود؛
اما مســئله دانشآموز موضوع دیگری است و دانشآموز به
دنبال آن مسئله است؛ گفت :شورایعالی انقالب فرهنگی
در مســائل نظام سنجش و پذیرش و مسائل کالن ورود و
بررسی کرد که با یک آزمون تستی چهارساعته آیا میتوان
سنجید که دانشآموزان برای آینده شغلی چه بکند و برای

ســازمان برنامــه و بودجــه و خزانهداری
قدردانی کنم.

سرپرســت معاونت برنامه ریزی و توســعه
منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش عنوان کرد

کنکور دو نوبته شده نه دو مرحلهای
تحصیالت تکمیلی و آموزش عالی چه مسیری را باید طی
کند؛ سالهای قبل صرفاً به همین صورت بود و تمام تالش
دانشآموزان این بود که یک کرســی را در دانشگاه کسب
کنند ،حال این کرســی کجاست و چه رشتهای است و آیا
به درد کشور میخورد و متناسب با عالقه دانشآموز است،
موردتوجــه نبود.رئیس مرکز ســنجش و تضمین کیفیت
آموزشی تأکید کرد :در مجموع بهرهوری کشور اگر پایین
اســت ریشه آن در اینجاست که ما بدون توجه به عالقه و
توانمندیهای افراد مسیر تحصیلی و به آنها نشان میدهیم
و بعد از چهار سال تحصیل در بهترین دانشگاههای کشور
و حتی دانشــگاههای مادر نظیر دانشگاه صنعتی شریف و
امیرکبیر اما در ادامه تحصیالت تکمیلی در ســطوح باالتر
ال تغییر میدهند و بعضاً
داوطلبین رشته خود و مسیر را ک ً
مجددا ً و در رشــته دیگری شروع به تحصیل میکنند.وی
متذکر شد :بخشــی از آن با مصوبه آزمون سراسری پاسخ
داده شده؛ اما متأســفانه به نحوی فضاسازی شده به ضرر
نظام آموزشی اســت درحالیکه اینطور نیست و به ضرر
دانشآموز و نظام آموزشی نیست و افرادی که منافع آنها در
خطر افتاده است این موضوع را مطرح میکنند و متأسفانه
صدای آنها بسیار بلند است.
زارعی ابرازکرد :افرادی که رتبههای برتر کنکور امســال از
رتبههای  ۱تا  ۱۰کســب کردهانــد ،میانگین نمرات آنها
مطلوب نیســت ،چون توجه به درس و برنامه درسی نبوده
درحالیکه این دانشآموز میتوانســت نمرات عالی کسب
کند و قطعاً توانایی این امر را داشــته است که رتبه عالی
کســب کرده ،اما چون مســئله نبوده به این صورت موفق
شده اســت و در بعضی از دروس میانگین نمرات کمتر از
دانشآموزان متوسط است.رئیس مرکز سنجش و تضمین
کیفیت آموزشــی توضیح داد :خیلیهــا میگویند که از
عدالت آموزشــی بهدور است که سابقه تحصیلی را در نظر
بگیریم ،بعضی افراد در مــدارس خاص تحصیل میکنند
و قطعاً نمرات بهتری کســب میکننــد و دانشآموزان در
مناطق محروم دسترســی به امکانات آموزشی ندارند فلذا
در این مصوبه ضرر میبینند و این خالف عدالت آموزشی
اســت؛ اما آمارهای این را نمیگوید در استان سیستان و
بلوچستان ســهم دانشآموزان سیستانی و داوطلبانشان از
رتبههای زیر  ۱۶ ،۳۰۰۰صدم سهمی است که باید کسب
کنند و اگر این ســهم بر اساس ســابقه تحصیلی بود ۸۸

صدم و حدود  ۵برابر میشد و این در حالی است که سابقه
تحصیلی هنوز برای دانشآموزان مســئله نشده است و به
طور طبیعی حاصل شــده اســت.زارعی گفت :در جلسات
گروههای آموزشی و دبیرخانه چند درس تحلیل امتحانات
را انجام دادهایم از جمله درس فیزیک ریاضی و همه تأیید
کردند که این مصوبه در راســتای تربیت آموزش عمومی
کشور و در راستای رسیدن به عدالت آموزشی است.رئیس
مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشی اضافه کرد :محور
امتحانات کتاب درسی و اهداف که در کتب درسی تعریف
شــده است و ســؤاالت تستی نیســت که دانشآموز باید
مهارت تستزنی و مدیریت زمان و نکتههای خاص توجه
کند؛ این امر را بیشــتر در مناطق برخوردار میبینیم ،اما
دانشآموز هرکجا که باشد به کتاب دسترسی دارد و معلم
دارد و معلم میتواند با منبع به هدف موردنظر برسد.زارعی
گفت :در جلسات گروههای آموزشی و دبیرخانه چند درس
تحلیــل امتحانات را انجام دادهایم از جمله درس فیزیک و
ریاضی و همه تأیید کردند که مصوبه کنکور در راســتای
تربیت آموزش عمومی کشــور و در راســتای رسیدن به
عدالت آموزشی است.رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت
آموزشی اظهار داشت :این اصلی پذیرفته شده که سنجش،
مسیر و جهت آموزش را تعیین میکند ،حتی محتوا را هم
تعیین میکند؛ این نوع ســنجیدن برای آموزش عالی در
سازمان سنجش و با آزمون کنکور و خارج از نظام آموزش
و پرورش عمومی اتفاق میافتاد ،هرچند ســابقه تحصیلی
یکی از ساحتهای دانشآموزان را به عنوان مصداق گزارش
میکند و ناقص است درحالیکه در سند تحول میگوییم
تربیت  ۶ساعتی درحالیکه ارزشیابی ما تک ساحتی است.
وی افــزود :در مصوبــات  ۸۵۵ ،۸۴۵و  ۸۶۳چنــد اتفاق
مهم افتاده اســت؛ اینکه آزمون سراسری دو نوبت شده نه
دومرحلهای؛ دو نوبته شده است و به هر دلیلی اگر داوطلب
آزمون را خراب کند ،این فرصت کمک میکند تا استرس
دانشآمــوز پایین بیاید تا در دو نوبت و در زمان کوتاهتر از
یک سال بتواند آزمون دهد.زارعی تصریح کرد :دانشآموز
 ۱۲ســال درس میخواند و همه را کنــار میگذارد و به
دنبال تســت میرود و تمرکز او میشود این امر و افرادی
که در آموزشگاهها تدریس میکنند و بعضاً در صداوسیما
هــم حضور دارند افرادی هســتند که در رشــته دیگری
تحصیلکردهاند و در حال حاضر معلمی میکنند و موضوع

صدور احــکام و پرداخت مزایای رتبهبندی
برای جاماندگان مشمول رتبهبندی به عالوه
پیش رو انجام و
معوقات مانــده در روزهای ِ
در حکم حقوقی آذرماه لحاظ خواهد شــد
گفــت :فرایند تعیین رتبــه نهایی و قطعی
معلمان نیز همزمان دنبال خواهد شد.
ســتاری فرد در خاتمه تاکید کرد که برای
برخی همکاران از جمله منتقلشــدگان که
احکام خود را دریافت نکردند ،جای نگرانی
در این باره نیست؛ همانطور که گفته شد در
آذرماه برای همه مشموالن جامانده احکام
صادر میشود و رتبهبندی جاماندگان را نیز
به سرانجام میرسانیم.
وی در خاتمــه ضمــن تشــکر از تــاش
شبانهروزی همکاران خود در وزارت ،ادارات
اســتانها و مناطق ،افزود :باتوجه به ضرورت
و جدیت امر ،مسئولیت حسن انجام امور و
تســریع در اجرای رتبهبندی در درجه اول
متوجه روسای مناطق و مدیران کل استانها
اســت ،لذا انتظار میرود ظــرف چند روز
آینده سایر احکام نیز صادر شوند.

نامرتبط با رشته تحصیلی خود را تدریس میکند.به گزارش
مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش،
رئیس مرکز سنجش وپایش کیفیت آموزشی گفت :دروس
عمومی حذف نشده است؛ سهم دروس عمومی در آزمون
سراســری سالهای گذشــته بین  ۱۷تا  ۲۳درصد بوده و
االن ســهم آن به  ۲۶درصد افزایشیافته اســت و بهجای
آنکه در یک آزمون تســتی بسنجیم بهصورت تشریحی و
باتوجهبه اهداف تعریف شده آن را میسنجیم ،تضعیف هم
نشده و تقویت شده و از  ۴۰درصد  ۲۶درصد سهم دروس
عمومی است و  ۱۴درصد سهم دروس اختصاصی است که
سهم دروس عمومی از دروس اختصاصی بیشتر است.وی
ادامه داد :زیرگروهها حذف شده است چرا که داوطلبی برای
کسب رشــته موردنظر در زیرگروه خاص تمرکز میکرد و
احیاناً اگر درس را در آزمون خراب میکرد ،در زیرگروههای
دیگر شانســی نداشت و باعث میشــد که فرصتها را از
دست دهد؛ در مواردی هم تعدادی از دانشآموزان بعضی
از دروس را بــرای آزمون کام ً
ال کنار میگذاشــتند.زارعی
بیان کرد :مصوبه  ۹۱۵شــورایعالی آموزش و پرورش به
دانشآموزان اجازه میدهد که یکبار برای هر درس و برای
ترمیم نمرات دروسشــان اقدام کنند و اگر از نمره درسی
راضی نیســتند آن را مجددا ً امتحان بدهند و ترمیم کنند.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی یادآور شد:
تغییراتی که بر اســاس مصوبه  ۸۶۱اتفاق افتاده این است
که برای ســال  ۱۴۰۲یعنی سالی که پذیرش آن میشود
 ۱۴۰۳-۱۴۰۲باید کنکور دومرتبه برگزار و انتخاب رشته
آن یکمرتبه اتفاق میافتد؛ دانشآموزی که در دیماه در
آزمون سراســری شــرکت میکند میتواند تیرماه هم در
آزمون سراسری شرکت کند و یا میتواند دیماه را مالک
انتخاب خود قرار دهد و اگر در هر دو آزمون شــرکت کرد
آزمونی که تراز باالتری دارد برای او محاسبه میشود و اگر
در دو گروه آزمایشی شرکت کرد باز هم انتخاب با داوطلب
است چگونه انتخاب رشته کند.وی خاطرنشان کرد :پس از
برگزاری آزمون تیرماه و کارنامههای صادر شده در خرداد،
سابقه تحصیلی گزارش میشود ،نه بهصورت نمره خام بلکه
صورت نمره کل و این نمره کل را بهعنوان سابقه تحصیلی
ارائه میدهیم و تراز باالتر آزمون را هم محاسبه میکنیم و
بدین صورت رتبه داوطلب تعیین میشود و انتخاب رشته بر
اساس آن انجام میگیرد ضمن اینکه نمرات کل داوطلبان
در آزمون سراســری هر مرحله تا  ۲سال برای آنها ذخیره
میشود ،در سال  ۱۴۰۲امتحانات نهایی را فقط برای پایه
دوازدهم داریم مثل ســابق که ســهم آن برای پذیرش در
دانشگاه از طریق آزمون سراسری  ۴۰درصد است.

نایب رئیس انجمن داروسازان مطرح کرد

جمعآوری برخی آنتیبیوتیکهای هندی کودکان از بازار

آنتیبیوتیکها ،برخی داروهای سرماخوردگی و سرم به صورت سهمیهای عرضه میشود
نایب رئیس انجمن داروســازان گفت :در حال حاضر هنوز
کمبود سرم به طور کامل برطرف نشده است ،آنتیبیوتیکها
و برخی از داروهای سرماخوردگی هم به صورت سهمیهای
به داروخانهها داده میشــود ،اما وضعیت نایاب ندارند و با
مراجعه به داروخانههای دولتی این داروها یافت میشوند.
علی فاطمی در گفتوگو با ایلنا در رابطه با وضعیت کنونی
بازار دارویی کشور گفت :اکنون نمیتوان گفت که مشکالت
دارویــی در بازار رفع شــده اســت .در دو هفته اخیر وارد
شــدن دارو به بازار به نحوی بوده است که برخی کمبودها
بهصــورت موردی کاهش یافتند .انــواع آنتیبیوتیکهای
ایرانی و خارجی به داروخانهها داده شــده است که نتایج
این اختصاص باعث بهتر شــدن وضعیت دارو شده است.
برخی شــربتهای دارای کمبود قابل مالحظه مثل شربت
ضدحساســیت از جمله دیفن هیدرامین و اکسپکتورانت
برای ســرفه اکنون کمابیش در دسترس هستند.فاطمی
ادامه داد :وضعیت سرم در کشور تفاوتی نکرده و کماکان به
صورت سهمیهای عرضه میشود .سرم اکنون مثل گذشته
نایاب نیست و در داروخانههای خصوصی وضعیت کمیاب
دارد .برخی سرمها تا چند هفته قبل نایاب بودند که اکنون
وضعیت به مراتب نسبت به گذشته بهتر شده است .اسپری
سالبوتامول برای آسم وضعیت بهتری دارد ،اما اسپریهای
کورتونی مثل بودزوناید و مومنتازول همچنان کمیاب بوده
و به صورت ســهمیهای عرضه میشــود .ما اکنون با یک
وضعیت سینوسی در بازار دارو مواجه هستیم؛ به این معنا
کــه گاه برخی داروها از حالت کمیابی و نایابی در میآیند
و چندی بعد ممکن اســت کمیاب شــوند ،اما اگر در کل
وضعیت را نگاه کنیم ،نسبت به هفتههای گذشته وضعیت
بهتری را داریم .وی در رابطه با ریشه مشکالت کنونی بازار
دارو اظهار کرد :مسئله اصلی مشکل کمبود تولید دارو است.
علت کاهش تولید این است که کارخانهها ناگهان نقدینگی
زیادی را نیاز داشتند تا کاالها و ملزومات خود را از گمرکات

ترخیص کنند .قیمــت ارزی که با آن دارو وارد میکردند،
ناگهان حدود  7برابر شد .مالیات بر ارزش افزوده نیز ناگهان
برای کارخانهها افزایش یافت .این مسائل باعث شد که هم
مالیات بر ارزش افــزوده با رای مجلس یک درصد کاهش
پیدا کند و هم تســهیالتی نیز به کارخانهها درنظر گرفته
شود تا واحدهای تولیدی دارو بتوانند واردات خود را انجام
دهند .البته قیمتهای نهایی دارو نیز در بازار مشکل داشت
و اصالحی که وزارت بهداشت درمورد قیمت دارو در تیرماه
انجام داد مورد قبول بسیاری از تولیدکنندگان قرار نگرفت،
موجب زیانده شــدن آنان میشــد ،به همین دلیل تولید
برخی داروها در ماه مرداد و شهریور بسیار کم شد و اثرات
آن را در ماههای مهر و آبان مشــاهده کردیم.نایب رئیس
انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه اکنون خوشبختانه بازار
دارو تدریجــا در حال بهبود اســت ،اظهار کرد :با توجه به
اینکه اعالم شده که برخی کارخانههای تولیدی دارو دارای
مواد اولیه و سوسپانســیونها بودند ،اما تولید نکردند ،باید
بگویم که بســیاری از کارخانهها از قبل هشدار داده بودند
که ما در ماههای خرداد و تیرماه نتوانستیم مواد اولیه تهیه
کنیم و باید فکری کرد .کارخانههای تولیدی داروی ما نیز
عمدتا سهامی عام بوده و سهامدار دارند .نمیتوان کارخانه
دارو را بــا  30تا  40درصد زیان وارد بازار کرد و این باعث
میشود که کارخانه سریعتر از حالت عادی ورشکست شده
و مــا مجبور خواهیم بود که از خارج دارو وارد کنیم .برای
کشوری که نزدیک به  97درصد از داروهای مصرفی خود را
خودش تولید میکند ،چنین وارداتی بیمعنا و غیرمنطقی
است.فاطمی بیان کرد :نمیتوان گفت چرا کارخانهها تولید
نکردند ،زیرا کارخانهها درباره قیمتگذاری دولتی و افزایش
هزینههای واردات کاال و سایر هزینهها هشدار داده بودند؛
وزارت بهداشت باید در تیرماه قیمتگذاری خود را اصالح
میکرد .باید توافقی را که مهرماه بر سر قیمت با کارخانهها
از ســوی وزارت بهداشت انجام شد ،در همان تیرماه انجام

میشد .پرسش ما از مســئوالن ذیربط این است که اگر
میخواســتید توافق با تولیدکنندگان دارو صورت بگیرد،
چرا زودتر این اقدام را انجام ندادید؟ و اگر نمیخواســتید
توافق کنید ،چرا واردات دارو را برای جبران کمبودها انجام
ندادید؟ وی افزود :البته داروهایی در این مدت وارد شــد؛
برای مثال آنتیبیوتیکهایی هندی برای کودکان وارد شد
که حجم آنها برخالف مدلهای ایرانی که  100سی.سی
بود ،تنها  80سی.ســی بود که باعث میشد پزشکان برای
تجویز دو یا سه ســری بیشتر تجویز کنند .داروهای آنتی
بیوتیک هندی هم طبق گزارشــی که وزارت بهداشت در
خصوص چند مورد خاص تهیه کرده بود ،مشــکل کیفی
داشــتند .برخی از آنها هماکنون توســط خــود وزارت
بهداشــت از بازار جمع آوری میشوند .به این ترتیب وارد
کردن دارو نیز به این آســانی نیســت ،زیرا هم باید هزینه
بیشــتری پرداخت و هم در مورد شربتهای هندی حجم
آنها گاهی یک سوم تولید ایرانی (اما با قیمت بیشتر) است.
این نشــان میدهد که بار مالی علیرغم کیفیت پایینتر
دارو ســه برابر بیش از تولید داخل بوده است.نایب رئیس
انجمن داروسازان ایران با تاکید بر اینکه هرچه تولید دارو
در داخل بیشــتر و به موقع حمایت شــود و بر سر قیمت
زودتر توافق شــود ،امکان کاهش تولید در کارخانهها نیز
کاهــش مییابد ،گفت :کارخانههای تولیــد داروی ما 60
درصد دولتی هستند و رسیدگی به وضعیت آنها مصداق
از ایــن جیب به آن جیب کردن بــوده و ضرری به دولت
نمیزند .به هرحال اهمالی در سیاســتگذاری دارو بوجود
آمد که شــامل عدم قیمتگذاری صحیح و عدم رفع موانع
تولید مثل مالیات بــر ارزش افزوده و بحث ارز و نقدینگی
بود .فاطمی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز
محدودیــت توزیع داروهــای کمیاب بیــن داروخانههای
منتخب و سایر داروخانهها وجود دارد؟ گفت :در حال حاضر
اولویت توزیع داروهای کمیاب با داروخانههای دولتی مانند

 13آبان 29 ،فرودین ،هالل احمر ،داروخانههای منتخب،
سپس داروخانههای شــبانه روزی و در نهایت این داروها
در اختیــار داروخانههای روزانه قرار میگیرد .تا زمانی که
موضوع کمبود دارو حل نشود مسائلی مانند داروی منتخب
بر سر جای خود باقی است .امیدواریم کمبود دارو حل شود
و دارو به اندازه کافی در تمامی داروخانهها موجود باشد.وی
همچنین در پاســخ به این موضوع که این احتمال وجود
دارد که برخی از داروخانهها دارو را تا تعیین تکلیف قیمت
جدیــد عرضه نکند ،اظهار کرد :اگــر چنین کاری صورت
بگیرد مصداق احتکار است ،قطعا تخلف و قابل پیگرد است.
هیچ داروخانهای نمیتوانــد دارو را تا تعیین قیمت جدید
نفروشند .وظیفه همه داروخانهها این است داروی موجود
در داروخانه را در اختیار مــردم قرار دهند .بعضا برخی از
شرکتهای تولید و شرکتهای توزیع دارو ممکن است این
کار را انجام دهند.او یادآور شد :در حال حاضر هنوز کمبود
سرم به طور کامل برطرف نشــده است ،آنتیبیوتیکها و
برخی از داروهای ســرماخوردگی هم به صورت سهمیهای
به داروخانهها داده میشــود ،اما وضعیــت نایاب ندارند .با
مراجعه به داروخانههای دولتی این داروها یافت میشوند.
فاطمی بیان کرد :در حال حاضر تأمین برخی از اسپریهای
کورتونی دچار مشــکل اســت که امیدواریم مشکل آنها
برطرف شود .برخی از داروهای دیگر مانند  IVIGکه مورد
استفاده بیماران سرطانی است یا برخی از داروهای شیمی
درمانی عمدتا داروهای وارداتی هســتند که تأمین آنها در
جهان مشکل است ،بسیاری از داروهای بیهوشی هم عمدتا
وارداتی بوده و جزو داروهایی هستند که گاهی اوقات دچار
کمبود شده اما رفع میشوند.

توضیح سازمان غذا و دارو درباره جمعآوری «شربتهای کوآموکسیکالو» وارداتی

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو درباره ریکال دو درصد
از سوسپانسیونهای کوآموکسی کالو ابوت توضیح داد.
به گزارش ایســنا ،دکتر محمد پیکانپور با بیان این که
داروهــای وارداتی هم مانند داروهــای داخلی به لحاظ
اندازهگیری ماده مؤثره توسط سازمان غذا و دارو بررسی
و کنترل کیفی میشــوند ،گفت :در بررسیهای صورت
گرفته دو درصد از سوسپانســیونهای کوآموکسی کالو

ابوت به علت ناکافی بودن جزئی میزان ماده موثره نسبت
به دامنه مجاز مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار نگرفت
و به همین دلیل جمع آوری شد.
پیکانپــور افزود :ســازمان غــذا و دارو در حفظ اصول
کیفی محصوالت کمترین مسامحهای را نمیپذیرد.وی
ادامه داد :از شــش آنتی بیوتیک وارداتی ،تنها یک آنتی
بیوتیک و از بین پنج بَــچ از این آنتیبیوتیک یک بچ و

به لحاظ تعــدادی دو درصد از داروی مذکور جمعآوری
شــد که علت آن کمتر بودن جزئی میزان ماده موثره از
دامنه مجاز بود.
بنابر اعالم ســازمان غذا و دارو ،پیکان پور گفت :ریکال
بخشــی از انواع داروها در سراسر دنیا امری مرسوم و در
جهت حفظ سالمت بیماران است که سازمان غذا و دارو
در این حوزه مســامحه نداشته و بر حفظ اصول کیفی

محصوالت تاکید دارد.به گزارش ایســنا ،امروز در فضای
مجازی تصویر نامه ای از مدیر کل امور دارو سازمان غذا
و دارو خطاب به شــرکت بازرگانی سهاکیش منتشر شد
که طی آن جمعآوری دو درصد از سوسپانســیونهای
کوآموکسی کالو ابوت به علت ناکافی بودن جزئی میزان
ماده موثره نسبت به دامنه مجاز مورد تایید این سازمان،
را دستور داده است.

