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هرساله در آســتانه بازگشــایی فصل مدارس قصه 
الزام خانواده ها به تهیه لباس فرم از فروشــگاه های 
طرف قرارداد مدارس تکرار می شود. در پاسخ به این 
اعتراضات مسئوالن آموزش و پرورش سعی می کنند 
با پناه گرفتن پشت دستورالعمل های ابالغی خود به 
مدارس در برابر گالیه ها و اعتراضات خانواده ها در امان 
باشند، اما در نهایت این خانواده ها هستند که قربانی 
این قصه تکراری می شوند. تاریخچه ورود یونیفرم های 
یکسان به مدارس را که ورق می زنیم به دوران قبل از 
انقالب می رسد اما بعد از انقالب مدتی به فراموشی 
سپرده شد و مجددا اواســط دهه70 و اوایل دهه80 
قرار شد به جای روپوش های سرتا پا سیاه و سرمه ای 
دخترانه و لباس های رنگارنگ پسرانه، دانش آموزان از 
یونیفرم های یکسان استفاده کنند. این تصمیم همان 
و باز شدن پای تولیدها و عرضه کننده های یونیفرم های 

مدرسه به بازار و ورود رنگ ها به مدارس همان! 
البته هدف اصلی از یکدست شدن لباس دانش آموزان 
در مدرســه حذف فاصله طبقاتی میان بچه ها بود تا 
دیگر خبری از فخر فروشی و چشم و هم چشمی در 
مدارس وجود نداشته باشد. به خاطر همین خیلی از 
مدافعان این طرح در همان ســال های نخست از آن 

به عنوان لباس برابری و عدالت یاد می کردند.
در دهه80 لباس فرم برای دانش آموزان اختیاری اعالم 
شد. اما حاال وقتی پای درددل خانواده ها می نشینیم 
آنها می گویند هر ســال هنگام ثبت نام فرزندانشان 
باید مبلغی را بــرای لباس مدرســه بپردازند. قصه 
لباس یونیفرم مدرســه و درآمدی کــه از آن نصیب 
تولیدکنندگان و مدارس می شــد آنقدر جدی شد 
که ســال96 حتی کارگروه ســاماندهی مد و لباس 
اسالمی- ایرانی وارد ماجرا شد تا با ارائه دستورالعمل 

کلی سروسامانی به لباس فرم دانش آموزان بدهد. 
هرچند زور فعاالن این حوزه به کارگروه مد هم چربید 

و این دستورالعمل هیچ وقت براساس نظام واحدی 
تدوین نشد تا مدارس در انتخاب رنگ، طرح و مدل 
مطابق با استانداردهای تعریف شده دست شان حسابی 
باز شود و هر مدرسه  ســاز خودش را در فرم پوششی 

بزند؛ اینجا بود که دردسر والدین شروع شد.

لباسهایگرانوبیکیفیت
اولیا معتقدند نه حق انتخاب کیفیت پارچه را دارند و 
نه محل دوخت و تهیه لباس ها را و همه  چیز دستوری 
است! مسعود ابراهیمی، پدر یک دانش آموز تهرانی 
در منطقه17 است که مجبور است برای تهیه لباس 
فرم دخترش مبلغ 350هزار تومان را به یک تولیدی 
مستقر در سرای محله خانی آباد شمالی پرداخت کند. 
او با اظهار گالیه از این وضعیت می گوید مدرسه صرفا 
اعالم کرده با مراجعه به این ســرای محله و پرداخت 
350هزار تومان برای دریافت لباس فرم اقدام کنیم. 
درحالی که از اعالم رنگ لباس ها خودداری می کنند 
مبادا خانواده هایی که توان دوخت لباس ها را شخصا 
دارند اقدام به این کار کرده و از سود تولید کننده کم 
شود. او با اشاره به انتشــار اخبار و اطالع رسانی های 
مختلف درخصوص ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه 
در مدارس دولتی هنگام ثبت نام معتقد است، وزارت 
آموزش و پرورش دائمــا از ممنوعیت های پرداخت 
هزینه و الزام نکردن خانواده ها به تهیه لباس فرم سخن 
می گوید اما آنچه ما در مدارس با آن روبه رو هستیم 

شرایط متفاوتی است.
 طي 2سال کرونا هم که مدارس تعطیل بود طرح الزام 
خانواده ها به تهیه لباس فرم در برخی مدارس تعطیل 
نبود. این حرف های مادر یک دانش آموز دوره ابتدایی 
است که می گوید: » طي 2سال گذشته به الزام مدرسه 
لباس تهیه کردیم اما بچه ها روزهای انگشت شماری 
را مدرسه رفتند. حاال در مقطع باالتر به بهانه تغییر 
رنگ لباس در پایه بعدی دوباره مجبور به تهیه لباس 
هستیم. هر دست لباس هم کمتر از 300هزار تومان 
نیست حاال شــما فکرش را کنید خانواده ای با 2 تا 

3دانش آموز تکلیفش در این شرایط چیست؟ «

زهرا حســینی، مادر دانش آموز مقطع اول متوسطه 
اســت. او گالیه مند همین موضوع است و می گوید 
لباس هایی که با صــرف هزینه های هنگفت 400 تا 
500هزارتومانی برای این مقطع باید خریداری کنیم 
کامال پالستیک اســت و بچه ها در کالس های گرم 

مدرسه با این لباس ها کالفه می شوند.

تجارتیپرسود
یکی از والدین دانش آمــوزان در منطقه10 تهران هم 
می گوید: در کوچه مدرسه ای که پسرم را ثبت نام کرده ام 
سراســر مدارس مقاطع مختلف فعالیت دارند و طی 
پرس وجویی متوجه شدیم تمام مدارس خانواده ها را 
به خرید لباس فرم الزام کرده اند من دوره های تحصیلی 
دیگر را نمی دانم اما مطلع هستم امسال در دوره ابتدایی 
8میلیون و 790هزار و 254نفر در سراسر کشور ثبت نام 
کرده اند که اگر تنها نیمی از این دانش آموزان به طور 
میانگین 200هزار تومان بابت لبــاس فرم پرداخت 
کرده باشــند، رقمی معادل 879هزار و 25میلیون و 
400هزارتومان می شود! و این گوشه کوچکی از تجارت 
لباس یونیفرم در آستانه فصل بازگشایی مدارس است! 
این در حالی است که اگر دانش آموزان مقاطع باالتر و 
لباس های گران تر را محاسبه کنیم، رقم جابه جا شده 

در این بخش بسیار چشمگیر و قابل تأمل خواهد بود.
براساس دستورالعمل اجرایی ثبت نام دانش آموزان در 
سال تحصیلی 1402 ـ 1401، مدیران مدارس مجاز 
به عقد هیچ گونه قراردادی با تولیدکنندگان لباس فرم 
دانش آموزی نیستند. دریافت کل مبلغ هزینه لباس 
فرم فقط توسط تولیدکننده براساس قیمت های اعالم 
شــده اتحادیه و نرخ نامه مورد تأیید ادارات صنعت، 

معدن و تجارت و به طور مستقیم از اولیا خواهد بود.
تبصره۱: ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی 
موظف به هماهنگی با اداره صنعت، معدن و تجارت 
جهت دریافت نرخ نامه تولید لباس فرم و ابالغ آن به 

مدارس هستند.
تبصــره۲:مدیران مدارس براســاس  بنــد15 از 
شــرح وظایف انجمن اولیا و مربیان مدرسه مبنی بر 

برنامه ریزی، تصمیم گیری، اقدام و نظارت بر سرویس 
حمل ونقل و تهیه پوشش و لباس فرم دانش آموزان، با 
هماهنگی شورای مدرسه و با رعایت معیارهای مندرج 
در ماده85 آیین نامه اجرایی مدارس و تبصره ذیل آن 
نسبت به تمهید مقدمات و فعالسازی انجمن اولیا و 
مربیان مدرسه برای تأمین لباس فرم دانش آموزان 
صرفا از طریق تولیدکنندگان مجاز که مشــخصات 

آنها توسط اتحادیه مربوط اعالم می شود، اقدام کنند.
تبصره۳: به جهت عدم  تحمیل هزینه های اضافی 
به خانواده ها، دانش آمــوزان می توانند از لباس های 
سالم و قابل استفاده سال های پیش استفاده کرده و 
والدین در صورت تمایل با رعایت رنگ و مدل مصوب 
مدرسه می توانند خود نسبت به دوخت و تهیه لباس 

فرزندشان اقدام کنند.
تبصره۴:مدیران مدارس موظف  هســتند پس از 
انعقاد تفاهمنامه بین انجمن اولیا و مربیان مدرسه و 
تولید کنندگان مجاز براســاس نرخ تمام شده پارچه 
و دوخت)ابالغی از ســوی اتحادیه هــای مربوط( با 
اطالع رســانی به والدین نســبت به معرفی آنها به 
تولیدکنندگان مجاز برای تهیه لباس فرم اقدام کنند.

تبصره۵:لباس فرم دانش آموزان، براساس مشخصات 
مورد درخواست مدارس و با قیمت کارشناسی اعالم 
شده از سوی اتحادیه مربوطه، توسط تولید کنندگان 
مجاز ارائه خواهد شــد؛ افزودن و دریافت هر مبلغی 
مازاد بر نرخ اعالم شده تحت عناوینی چون نظارت و 

مدیریت بر تهیه و توزیع لباس فرم مجاز نیست.
تبصره۶:هر گونه تخلف احتمالی با طرح شــکایت 
توسط اولیای دانش آموزان از طریق انجمن مدرسه، 
بازرسان اتحادیه های مربوط، اداره نظارت و بازرسی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات 
حکومتی، قابل رسیدگی خواهد بود. مدیران مدارس 
موظف  هستند شماره تلفن سازمان تعزیرات حکومتی، 
اداره بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت و 
کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
منطقه را در معرض دید اولیای دانش آموزان در دفتر 

ثبت نام و مدیریت مدرسه نصب کنند.

تجارت پنهان زیر لباس فرم مدرسه
داستان همیشگی اختالف اولیا و مسئوالن مدارس برای تهیه لباس فرم دانش آموزان امسال هم ادامه دارد

تعدادی از داوطلبان کنکور به مصوبه تأثیر معدل بر آزمون سراسری برای دومین بار، تجمع اعتراضی کردند

اعتراض جمعی به مصوبه جنجالی کنکور 

 روز گذشته تعدادی از داوطلبان کنکور با حضور در مقابل 

آموزش
سازمان سنجش، نسبت به مصوبه تأثیر معدل بر کنکور، 
اعتراض کردند؛ این دومین تجمع اعتراضی دانش آموزان 
به این مصوبه است. همزمان با برگزاری این تجمع، احمد توکلی، رئیس 
هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت هم در جمع معترضان حاضر شد و 
در ادامه رئیس سازمان سنجش هم برای پاسخگویی به ابهامات به میان 
تجمع کنندگان رفت. 8مرداد بود که   رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت 
و عدالت در نامــه ای خطاب به رئیس جمهوری نســبت به ابالغ مصوبه 
کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی انتقاد و آن را خالف عدالت گروهی 
از جامعه عنوان کرد. او در بخشی از این نامه نوشته بود که این مصوبه با 
وجود 271نماینده مجلس و کمیســیون های آموزشــی و همچنین 
شخصیت های مستقل سیاسی و رسانه ها و... ابالغ شده است. به گفته او، 
نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی، متناقض بودن این 
مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش، بی اهمیت شدن زبان 
و ادبیات فارسی، قرآن، معارف اسالمی و زبان خارجی، چندین برابر شدن 
منابع مؤسسه های کنکوری و آموزشی، چندین برابر شدن منافع مدارس 
غیرانتفاعی، فعال شدن شبکه های فروش ســؤاالت و پاسخ سؤاالت در 
امتحانات نهایی و همچنین بالتکلیفی صدها هزار داوطلب دیپلمه های سال 
قبل اند یا قصد تغییر رشته دارند، ازجمله چالش های این مصوبه است.  
به دنبال این نامه در بیست و چهارم مرداد، رئیس دولت، به این نامه واکنش 
نشان داد. او این نامه را به دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی ارجاع داد تا به 

شبهات مطرح شده پاسخ دهند.
 

اعتراضاتحول۳محوراصلی
هامون سبطی ، دبیرکارگروه آموزش دیده بان شفافیت وعدالت در توضیح 

بیشتر درباره جزئیات این اعتراض ها، به همشهری می گوید: »این تجمع 
از ســوی ده ها نفر از داوطلبان کنکور به صورت خودجوش برپا شد و با 
توجه به اینکه مسافت میان سازمان سنجش و مکان دیده بان شفافیت 
زیاد نیست، رئیس هیأت مدیره دیده بان هم با دیدن تجمع این گروه، به 
جمع آنها پیوست. همین مسئله سبب شد تا پورعباس، رئیس سازمان هم 
در میان معترضان قرار گیرد. هنوز مشخص نیست که نتیجه صحبت ها و 
اعتراض ها چیست.« او می گوید این بار اولی نیست که این تجمع صورت 
می گیرد، دانش آموزان و داوطلبان نسبت به این اجرای مصوبه تأثیر معدل 
امتحانات نهایی بر کنکور، اعتراض دارند و اعتراض شــان هم به جاست: 
»این مصوبه عالوه بر ایرادات ریاضی و اجرایی، ناعادالنه است.« به گفته او، 
به طور کلی اعتراض به این مصوبه، سه محور اصلی دارد. یکی اینکه بیش از 
500هزار نفر از دیپلمه های سال قبل که نمی دانستند معدلشان در نتیجه 
کنکور تأثیر قطعی دارد، بالتکلیف شده اند. این مصوبه آنها را وادار می کند 
کتاب های درسی که با آن آشنا نیستند را بخوانند. این در حالی است که 
کتاب های درسی، در دسترس شان نیست. کتاب های درسی آموزشی هم 
باید مطالعه کنند، کیفیت خوبی ندارد و در مقابل قیمت شان باالست. در 
کنار همه اینها آنها برای ترمیم معدل باید پول پرداخت کنند. سبطی به 
ماجرای ترمیم معدل هم اشاره می کند و می گوید: »شورای عالی انقالب 
فرهنگی اعالم کرده بود که می توان 10بار از ترمیم معدل استفاده کنند، 
درحالی که آموزش و پرورش به دانش آموزان گفته که تنها یک بار اجازه 
استفاده از آن را دارند و این داوطلبان هم یک بار از آن استفاده کرده اند.« او به 
معضل دیگری که این بار برای داوطلبان دختر، مشکل ساز شده است، اشاره 
می کند: »اعالم شده که برای ترمیم معدل باید داوطلب به همان شهر یا 
ناحیه که دیپلم گرفته است، مراجعه کند، درحالی که برای خیلی ها، ناحیه 
و شهر تغییر کرده است. برپایی کنکور، یک روزه است، اما امتحانات نهایی 

در 30روز انجام می شود و این مسئله برای بسیاری از دختران مشکل ساز 
است، آنها چطور رفت وآمد کنند؟ این مسئله دغدغه جدیدی برای این 

داوطلبان ایجاد کرده است.«
نکته دیگری که از سوی دبیر کمیته آموزش دیده بان شفافیت و عدالت 
اعالم شــد، بی توجهی به درس هــای عمومی در مصوبه جدید اســت: 
»درس های اختصاصی در مناطق محروم معموال معلم ندارد. به همین 
دلیل تمرکز در این مناطق بیشتر روی درس های عمومی است، به همین 
دلیل در این مناطق بیشتر دانش آموزان، در رشته انسانی درس می خوانند. 
در این شرایط عجیب نیست که توانایی دانش آموزان در این مناطق در 
درس های عمومی بیشتر باشد تا درس های تخصصی. حذف درس های 
عمومی از حوزه رقابت، در دنیا بی سابقه است، اما در این مصوبه، این موضوع 
درنظر گرفته نشده و همین مسئله می تواند بیشتر منجر به ایجاد فاصله 
میان دانش آموزان این مناطق با مناطق برخوردار شود.« سبطی، به افزایش 
هزینه  داوطلبان کنکور برای خرید کتاب های درسی و کمک  درسی اشاره 
کرد و در عین حال گفت که اجرای این مصوبه عالوه بر باال بردن هزینه ها، 
استرس کنکور دانش آموزان را هم باید اضافه کرد که از این به بعد از پایه 
دهم شروع می شود: »این مصوبه منجر به نمره گرایی در مدارس می شود 
و برخالف اهدافی اســت که برای آموزش و پرورش درنظر گرفته شده 
است.«  او درباره اینکه چرا با وجود تمام این ایرادات باز هم اصراری برای 
اجرای این مصوبه وجود دارد می گوید: »بعید است که این مصوبه قابل اجرا 
باشد، به هر حال با توجه به ایرادات مطرح شده از سوی دیده بان شفافیت 
و عدالت، رئیس جمهوری دستور داده تا شورای عالی انقالب فرهنگی این 
موضوع را بررسی کند. باید ایرادات این مصوبه برطرف شود. حتی اگر این 
مصوبه اصالح نشود هم تمام جزئیات آن از سوی دیده بان شفافیت بررسی 

و پیگیری می شود.«

فاطمهعسگرینیاگزارش
روزنامه نگار

ثبتاولینموردابتال
بهآبلهمیمونيدرايران

روز گذشته سخنگوي وزارت بهداشت از ثبت اولین مورد ابتال به 
آبله میموني در کشور خبر داد. بر اساس اعالم پدرام پاك آیین، 
اولین مورد از ابتال به این بیماري در زني 34 ساله ساکن اهواز 
دیده شد. این بیمار داراي ضایعات پوستي بود و از این طریق 
بیماري او شناسایي شد. به گفته این مسئول در وزارت بهداشت، 
بیمار بالفاصله قرنطینه و با تاییــد آزمایش هاي اولیه و نهایي 
درحال گذراندن دوره بیماري در خانه است. پاك آیین تاکید 
کرد که آبله میموني کشندگي باالیي ندارد. پیش ازاین چندین 
مورد مشکوك به آبله میموني در ایران گزارش شده بود که تا 

پیش از این هیچ کدام از آنها مورد تایید قرار نگرفت. 
سوم مرداد بود شیوع آبله میمونی از ســوی سازمان جهانی 
بهداشت، یک وضعیت اضطراری بهداشتی جهانی اعالم شد؛ این 
مهم ترین و باالترین هشداري بود که سازمان جهاني بهداشت با 
افزایش موارد ابتال به این بیماري اعالم کرد. تا آن تاریخ، 5 نفر در 
اثر ابتال به این بیماري جانشان را از دست داده بودند. همان موقع 
اعالم شد که میزان سرایت آبله میمونی، به اندازه کووید-19 

نیست و همچنین واکسن دارد. 
اولین مورد ابتال به آبله میموني در ایران در حالي ثبت شد که 
شمار مبتالیان به این بیماري در جهان در حال افزایش است، 
به طوري که آخرین گزارش ها تا سه روز پیش حکایت از ابتالي 
33 هزار و 435 نفر در جهان دارد. کشورهاي آمریکا با 10361 
مورد، اسپانیا با 5162 مورد،  آلمان با 3025 مورد، انگلستان 
با 3017 مورد، فرانســه با 2590 مورد، برزیل با 2415 مورد، 
کانادا با 1011 مورد، هلند با 959 مورد و پرتغال با 710 مورد، 
باالترین میزان ابتال به این بیماري را تاکنون ثبت کرده اند. اولین 
مورد ابتال به آبله میمونی در کشور انگلستان در هفتم ماه مي  
گزارش شد. همان موقع اعالم شد که بیمار در هفته هاي قبل، به 
نیجریه سفر کرده بود. بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت 
)WHO( منبع این عفونت ها هنوز مورد تایید قرار نگرفته اما به 

نظر می رسد موارد انتقال بومی بوده است.
آبله میمون یک عفونت ویروسی نادر است که معموال خفیف 
است و بیشتر افراد در عرض چند هفته بهبود پیدا می کنند. این 
ویروس به راحتی منتقل نمي شود و گفته می شود خطر ابتال به 

آن برای عموم مردم بسیار کم است.

سهمدانشآموزانازتولیدناخالص
ملی

وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش گفت: محور اصلی نظام آموزشــی و تربیتی پس از 
تصویب این سند، انتقال ارزش های اصیل جمهوری اسالمی 

ایران برای نهادینه شدن هویت ملی است.
یوسف نوری در بخش دیگر ســخنان خود در مراسم معارفه 
مدیرعامل جدید کانون پرورش فکری، با اشاره به حضورش در 
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ترسیم سیاست های 
برنامه هفتم، یادآور شد:» در جمع بخشی از اقتصاددانان برای 
ترسیم سیاست های برنامه هفتم بودم. پژوهشی را از سال 71 
تا 85 توسط دانشگاه تهران به سفارش آموزش و پرورش برای 
تعیین نقش آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی انجام 
دادیم. متوجه شــدیم ارزش افزوده آموزش و پرورش بعد از 
بخش معدن باالترین است. این مطالعه طولی و توسط نهادی 
معتبر انجام شــد. نتایج آن برایمان جالــب بود. نقش مقطع 
ابتدایی در تولید ناخالص داخلــی 16درصد و نقش کل دوره 
متوسطه و آموزش عالی 4درصد بود.« وزیر آموزش و پرورش 
افزود: »درباره نرخ بازگشت سرمایه آموزش هم تحقیق انجام 
شد و نتیجه اش نظیر نتیجه یادشده در تولید ناخالص داخلی 

بود.«
او معتقد است که تمرکز بر کودکان ارزش افزوده اقتصادی را 
به همراه دارد و تولید ناخالص داخلی کشور را ارتقا می بخشد و 

این امر در حالی است که به آن توجهی نمی شود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشــاره بــه انتقاد برخی 
از بازگشــایی مــدارس در فروردین ماه، تصریــح کرد: »این 
بازگشــایی ها در حالی بود که نکات بهداشــتی و استفاده از 
ماسک و... توســط دانش آموزان بهتر از دانشــجویان انجام 
می شد که نشان دهنده سواد ســالمت در بین دانش آموزان 

است.«/ایسنا

سیاستجديدجذبپزشکان
درمناطقمحروم

ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»سیاســت جدید جذب و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم 
وارد فاز نهایی شــده و با اجرای آن، دسترســی عادالنه مردم به 
خدمات سالمت در همه نقاط تسهیل و از این پس سقف کارانه و 
پلکان درآمد پزشکان متناسب با میزان محرومیت محل خدمت 
آنها تعیین می شــود.«  پدرام پاك آیین گفــت: »یکی از عوامل 
نابرابری های خدمات سالمت در مناطق محروم توزیع نامتوازن 
پزشک در کشور است. برای حل این مسئله، باید انگیزه پزشکان 
به منظور حضور درمناطق محروم و مراکز درمانی دولتی افزایش 
یافته و برای پزشــکانی که در این بخش هــا خدمت می کنند، 
رضایتمندی ایجاد شود.«  پاك آیین تصریح کرد: »با تصمیم جدید 
وزارت بهداشت، جذب پزشکان به بخش دولتی نیز افزایش می یابد 
و بهره وری و کیفیت خدمات مراکز درمانی بیشتر می شود.« بهرام 
عین اللهی، وزیر بهداشت نیز تیرماه امسال اعالم کرده بود:»آماده 
بومی گزینی و تقویت و ارتقای نیروهای بومی حوزه سالمت هستیم 
چراکه پزشــکان بومی در این مناطق ماندگار هستند. نیروهای 
طرحی، یک یا دو سال در مناطق محروم حضور دارند و این مناطق 
را ترك می کنند اما بومی ها، ماندگار هســتند. اطمینان دارم که 
فرزندان این منطقه می توانند دانشمندان آینده کشور باشند چرا 
که استعدادهای زیادی دارند و ما باید زمینه های رشد و شکوفایی 
این استعدادها را فراهم کنیم.« اوایل شهریور سال 93 بود که معاون 
وزیر بهداشــت وقت اعالم کرد برای ماندگاری پزشکان فراری از 
مناطق محروم، طرح های تشویقی درنظر گرفته شده است؛ آن 

زمان به تازگی اجرای طرح تحول نظام سالمت کلید خورده بود.

 کیوان مرادیان
 نماینده مجلس شورای اسالمی

فرهنگیان اعزامی به خارج مشــکالتی 
دارنــد  وعــده ای اجــازه ندادنــد کــه آنها 
بــه حــق قانونــی خــود برســند. هــزاران 
نفر مشــمول حکــم دیوان می شــوند و 
بایــد پاســخ منطقی بــه مطالبــات آنها 
داده شــود و ســازمان برنامــه و بودجــه 
این مســئله را حل کند.  رئیس جمهور 
دستور اکید دهد که مسئله حل شود.

 فرشید قاسمی
 معاون آموزش متوسطه اداره کل 

آموزش و پرورش فارس
حذف رشته موســیقی در هنرستان های 
شیراز خالف واقع اســت و صحت ندارد. 
3هنرستان در شیراز دارای رشته موسیقی 
هستند و فعالیت آنها ادامه دارد.  تأخیر 
در ابالغ مجوز از سوی وزارتخانه موجب به 
تعویق افتادن در ثبت نام دانش آموزان در 

این رشته شده است.

 ولی هللا فرزانه
 نماینده مجلس شورای اسالمی

براســاس دســتورالعمل صــادره از 
آمــوزش و پــرورش تعــدادی از جوانــان 
تحــت عنــوان مربیــان پیش دبســتانی 
پــرورش  و  آمــوزش  ادارات  جــذب 
شهرستان ها شدند که شــامل آنهایی 
می شــود کــه قبــل از ســال ۹۱ جــذب 
شده اند. آنهایی که برای بعد از سال ۹۲ 

هستند همچنان بالتکلیفند. 

تعرفــه بیمــه ای بخــش خصوصــی، 
فرصتی اســت که اخیرا بــرای کودکان 
اتیســم تحت پوشــش بیمه هــای پایه 
درنظر گرفته شــده اســت. اما به گفته 
مدیرعامــل انجمــن اتیســم ایــران، 
بزرگســاالن مبتــال بــه اتیســم از ایــن 

خدمات محروم هستند.

و بیشتر از آن، گروه سنی ای است که 
شامل تخفیف های بیمه ای استفاده از 
خدمات توانبخشی اتیسم نمی شوند. 
از طرفی بــرای این گــروه ســنی، با خأل 
کامــل هرگونــه خدمتــی بــرای هــر 3 
طیف خفیف، متوسط و شدید روبه رو 

هستیم.

از خانواده هایــی که اطالعات شــان در 
انجمن اتیسم ایران ثبت شده است، 
جزو طیف شدیدی هستند که نیازمند 
پوشک هستند و تامین آن با توجه به 
افزایــش قیمت هــا، خانــواده را دچــار 
مشکل کرده است. درحالی که از هیچ 

خدماتی برخوردار نیستند.

تومان، متوسط هزینه های دندان پزشکی  
کودکان مبتال به اتیسم برای هر بخش و 
هر خدمــات اســت. ایــن افــراد در هــر بار 
اســتفاده از خدمــات دندان پزشــکی نیاز 
بــه بی هوشــی دارنــد درحالی کــه چنیــن 
خدماتــی در همــه مراکــز دندان پزشــکی 

ارائه نمی شود.
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تاپايانمردادبه»دماوند«و
»علمکوه«صعودنکنید

رئیس ســازمان امــداد و نجــات هالل احمر از 
کوهنوردان درخواست کرد که تا پایان مردادماه به 

ارتفاعات دماوند و علم کوه صعود نداشته باشند.
 مهدی ولی پور درخصوص خطرات احتمالی در 
ارتفاعات کشور گفت: »با توجه به گرم شدن کره 
زمین و تغییرات اقلیمی، ایران نیز تحت تأثیر این 
شرایط قرار گرفته است که نتیجه آن سیالب های 

روزهای اخیر بوده است.«
او افزود: »در چنین شــرایطی نقاط کوهستانی 
به کانون مخاطرات بدل می شــوند که نســبت 
به گذشــته نیز با توجه به شــرایط پیش آمده 
تفاوت هایی دارد. در گذشته هشدار هواشناسی 
از پیش صادر می شد و مشــخص بود که در چه 
روزهایی نباید به سمت ارتفاعات حرکت کرد اما 
امروزه وضعیت به گونه ای شده است که در زمان 
کوتاهی بارش های رگباری در ارتفاعات شــکل 

می گیرد و منجر به وقوع سیالب می شود.«
براساس اعالم جمعیت هالل احمر؛ ولی پور ادامه 
داد: »در روزهای اخیر تمایل به صعود به علم کوه 
و دماوند زیادشده است و متأسفانه به علت همین 
شرایط نامساعد در هر 2 قله نیز سوانحی رخ داد 
که منجر به تلفات جانی شــد. در هشــدارهای 
گذشــته تأکید شــده بود که تا پایان مردادماه 
شهروندان از صعود به ارتفاعات خودداری کنند 
که متأسفانه به این هشدارها بی توجهی می شود.«
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