
اجتماعی 3

 90 درصد مبتالیان به سرطان ریه سیگاری هستند

دبیر علمی سومین کنگره بین المللی آنکولوژی گفت: سرطان ریه به دلیل 
افزایش مصرف دخانیات رو به افزایش است به گونه ای که طبق آمارها 90 

درصد مبتالیان به سرطان ریه سیگاری هستند.
به گزارش خبرنگار حوزه سالمت ایرنا، پیام آزاده روز جمعه در نشست خبری 
سومین کنگره بین المللی آنکولوژی که قرار است از ۲۸ تا ۳۰ آذر ماه جاری در 
هتل المپیک تهران برگزار شود، با بیان اینکه شاهد روند رو به افزایش سرطان در 
کشور هستیم، افزود: سال گذشته سه هزار میلیارد تومان خرج بیماری سرطان در 
کشور شد. وی با بیان اینکه سرطان سینه بیشترین هزینه درمان را در زنان دارد، 
اظهار داشت: روند سرطان در کشور رو به افزایش است و پیری جمعیت می تواند 
یکی از عوامل مهم این مساله باشد. استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه 
کرد: سرطان های ریه به دلیل افزایش مصرف دخانیات، روده به علت چاقی و تغذیه 

نادرست نیز از دیگر سرطان های شایع در کشور است.
به گفته آزاده، شایعترین و کشنده ترین سرطان در مردان، سرطان معده و 
شایعترین سرطان در زنان در ایران سرطان سینه است که روند رو به افزایش سن در 

بروز این نوع سرطان ها نقش بسزایی داشته است.
وی افزود: رادیوتراپی از روش های جدید در درمان سرطان است و امیدواریم 

وزارت بهداشت تجهیزات رادیوتراپی را در دسترس مراکز درمانی قرار دهد.
آزاده تصریح کرد: برای رسیدن به استانداردهای جهانی نیازمند تامین حدود 
1۰۰ دستگاه رادیوتراپی در کشور هستیم. وی در ادامه به بحث شیمی درمانی 
اشاره کرد و گفت: به دلیل کمبود دستگاه رادیوتراپی و کم بودن متخصصان حوزه 
سرطان، شیمی درمانی در کشور بیشتر استفاده می شود. سومین همایش بین 

المللی آنکولوژی ۲۸ تا ۳۰ آذر در هتل المپیک برگزار می شود.

 مدیرکل دفتر نظارت وزارت بهداشت:

مجوز مراکز جامع تصویربرداری در قالب بیمارستان 
صادر می شود

 مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت گفت: قبال متقاضیان 
یا  به صورت حقیقی  توانستند  تصویربرداری می  مراکز جامع  تاسیس 
برای  تقاضاهایی  با  فقط  حاضر  حال  در  اما  بدهند،  درخواست  حقوقی 
تاسیس موافقت می شود که مراکز جامع تصویربرداری در قالب یا مجاورت 

بیمارستان باشند.
علی رضا عسگری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سالمت ایرنا درباره مراکز 
جامع تصویربرداری افزود: این مراکز در صورتی مجوز می گیرند که به دور از مراکز 
درمانی نباشند و علت این تصمیم برای کارایی بیشتر این مراکز است؛ زیرا وقتی یک 
مرکز جامع تصویربرداری در گوشه ای از شهر و به دور از مراکز درمانی و بیمارستان 
ها باشد، میزان کارایی این مراکز کاهش پیدا می کند و فقط بیماران سرپایی به این 
مراکز مراجعه می کنند و در نتیجه کسانی که نیاز اورژانسی به خدمات این مراکز 

دارند، نمی توانند از آن استفاده کنند.
و  قالب یک مرکز درمانی  در  یا  مراکز در مجاورت  این  وقتی  بیان کرد:  وی 
بیمارستان باشند، به طور مثال مصدوم تصادفی یا بیمار اورژانسی می تواند از خدمات 
این مرکز استفاده کند. در این حالت، مرکز جامع تصویربرداری به عنوان مرکز معین 

تصویربرداری بیمارستان نیز شناخته می شود.
عسگری اظهار داشت: به طور منطقی باید مراکز جامع تصویربرداری، معین یک 

بیمارستان باشند تا دسترسی بیمار به این مراکز راحت تر انجام شود.
به گزارش ایرنا، عسگری پیش از این در پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره 
بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در سالن همایش های 
رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران در همین رابطه گفته بود: مجزا بودن فعالیت این 
دسته از موسسات تصویربرداری، خدمات القایی را افزایش می دهد. همچنین سطح 
دسترسی مردم را کاهش، زمان دسترسی را افزایش و تسلط و تمرکز تولیت را دچار 
مشکل می کند. این اقدام به نفع مردم، مجموعه و تولیت خواهد بود و در بهبود 
کیفیت تجهیزات این مراکز که قبال مجوز گرفته و مستقل شده اند نیز این شرط 
لحاظ خواهد شد. بر همین اساس از این به بعد به آن دسته از دی کلینیک ها و مراکز 

جراحی محدودی مجوز داده خواهد شد که در قالب بیمارستان ها فعالیت کنند.

شهردار تهران خبر داد

تاسیس موزه تهران
شهردار تهران گفت: درصد هستیم در فضاهای در دست ساخت موزه 

تهران را راه اندازی کنیم.
به گزارش ایسنا، پیروز حناچی صبح امروز در حاشیه بازدید و افتتاح موزه باستان 
شناسی تهران در موزه ایران باستان که در آن اشیای کشف شده از محدوده تاریخی 
شهر تهران به نمایش گذاشته شده است، گفت: تهران یک شهر باستانی و تاریخی 
است که در اسناد، قدمت آن را به دوره  طهماسبی برمی گردد اما بر اساس اشیای 
پیدا شده قدمت تهران به بیش از ۸۰۰۰ سال می رسد و نشان می دهد که تهران یک 
شهر تاریخی است. وی با بیان اینکه این اشیاء کشف شده ساده و معمولی نیستند و 
باید در معرض دید عموم قرار بگیرند تا مردم به قدمت شهر تهران، و ویژگی های آن 
آشنا شوند در پاسخ به سوالی در مورد قیمت بلیط بازدید اظهارکرد: قیمت بازدید 
از این قسمت موزه ایران باستان را سازمان میراث فرهنگی مشخص می کند. در این 
موزه بیش از ۲۰۰ شی که متعلق به شهر تهران است به نمایش گذاشته شده است.

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که در دنیا کمیته ای وجود دارد که در پی 
حفاری های شهرداری ها به کاوش آثار میراثی می پردازند، گفت: حساسیت های ما در 
این زمینه باال است البته پیدا کردن آثار میراثی در حفاری ها از ویژگی های شهرهای 
باستانی است. به عنوان مثال در شهر رم در پی حفاری ها آثار زیادی را پیدا کردند. 
که این نافی حفاری نیست و باید موضوع توسعه و میراث باستانی را در کنار هم 
داشته باشیم. وی در پاسخ به دریافت مطالبات شهرداری از دولت اظهارکرد: بخشی 
از مطالبات هنوز قطعی نشده است و سازمان حسابرسی در حال تکمیل اطالعات 

است اما اصل کار درست و پسندیده است که مدت ها به تعویق افتاده بود.
حناچی در مورد ایجاد کمیته پنج نفره در شهرداری تهران نیز گفت: ایجاد کمیته 
انتصابات جدید نیست و از دوره  قدیم نیز این کمیته وجود داشته است و باید برای 
انتصابات شرایط، احراز شود و انتصابات با استانداردهای مشخص تعیین شود. از نظر 
بعد سالمت اداری و استعالمات الزم افراد پیگیری می شوند. در این شورا اعضای 
مختلفی حضور دارند و انتصابات را بررسی می کنند. به گزارش ایسنا، حناچی از 
پیکره بانوی ۷ هزار ساله که در منطقه مولوی تهران کشف شد و حاال در موزه ایران 

باستان قرار دارد نیز بازدید کرد.
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بالتکلیفی۳0ساله اهالی ری در طرح توسعه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی )ع(
رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران از وضعیت نامناسب طرح توسعه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( انتقاد کرد. حسن خلیل آبادی در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت طرح توسعه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( 

گفت: این طرح از دهه 70 آغاز شده است و 30سال است که اهالی مناطق اطراف حرم در سختی زندگی می کنند. وی با بیان اینکه متاسفانه در این منطقه، امالک به صورت دندانه ای خریداری شده اما رها شده اند،اظهارکرد: به دلیل خرید نامناسب 
و نامتوازن امالک،  شاهد هستیم به جای آنکه اطراف  حرمی که قبله تهران نامیده شده، یک مرکز فرهنگی باشد تبدیل به مرکز آسیب های اجتماعی شود. این وضعیت موجب نارضایتی مردم شده است.

یک درمانگر و پژوهشگر اعتیاد:

تنها ۳ درصد معتادان قیافه تابلو دارند!
یک درمانگر و پژوهشگر اعتیاد گفت: تنها 3درصد از معتادان، 

اعتیادشان از روی ظاهر و صورت شان قابل تشخیص است.
به گزارش ایسنا، هومان نارنجی ها امروز در همایش آموزشی تربیت 
کادر متخصص در حوزه پیشگیری از اعتیاد که در فرهنگسرای انقالب 
برگزار شد، با اشاره به چالش های اعتیاد از گذشته تا امروز در کشور و 
با بیان اینکه مشکل فرهنگی و آسیب اجتماعی با اعدام و بگیر و ببند 
حل نمی شود، گفت: زیرا چرخه اجتماع دوباره فقیر، معتاد و..  می سازد. 
از هر 1۰۰ نفر که برای درمان اعتیاد به مراکز درمانی مراجعه می کنند 
شاید 1۰ نفر درمان شوند. آمار کشفیات پلیس هم در کشورها کامل 
نیست و درصد کمتری را دربرمی گیرد. در عین حال نمی توان مبارزه 

با مواد مخدر را انجام نداد، زیرا اوضاع بدتر خواهد شد. 
حوزه مواد مخدر نیازمند کار فرهنگی

نارنجی ها با تاکید بر اینکه باید کار فرهنگی در زمینه مواد مخدر 
انجام دهیم ، گفت: ما باید جوانی تربیت کنیم که حتی اگر در زمین 

کشت مواد مخدر قرار گرفت، مصرف نکند. 
وی با انتقاد از اینکه خانواده ها برای پیشگیری از اعتیاد به کمک ما 
نمی آیند، افزود: بودجه ای هم که در زمینه پیشگیری از اعتیاد داریم 
بسیار کم و چند سال قبل ۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. 
خانواده ها همه کار برای فرزندان شان انجام می دهند، اما در زمینه 
اعتیاد منتظرند دولت کاری انجام دهد؛ در حالی که باید اعتیاد را هم 

در دستور کار قرار دهند و مراقب آن باشند. 
این پژوهشگر حوزه اعتیاد در پاسخ به افرادی که می گویند بخاطر 
بودن مواد است که ما بیچاره شده ایم و اگر مواد نباشد همه چیز حل 
می شود، عنوان کرد: اگر ضربتی اعتیاد را کم کنیم، مشکالت دیگری 
افزایش می یابد مثال خودکشی، خشونت، چاقو کشی و... در جامعه 
بیشتر می شود؛ زیرا مثال آن فردی که با مواد دلش خوش بود و شاد 
می شد، دیگر شاد نمی شود و افسردگی می گیرد. بنابراین در غیاب 
مواد مخدر انفجاری در آسیب های دیگر جامعه به وجود می آید. به 
همین دلیل است که اعتیاد در هیچ جای دنیا ریشه کن نشده بلکه 

فقط کاهش یافته و کنترل شده است. 
نارنجی ها با تاکید بر لزوم توجه والدین به فرزندان شان، گفت: وقتی 
خانواده تک محوری می شود و فقط به درس فرزندان توجه می کند 
و از سبک زندگی، توانایی و مهارت فرزندان و... غافل می شود، ما 
بدبخت می شویم. خانواده باید به تمام جوانب زندگی و بلکه به مسائل 

اجتماعی بیشتر از درس توجه کند.
70 درصد اعتیاد در ایران از جانب دوستان است

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد موارد ابتال به اعتیاد در ایران از جانب 
اگر  باشیم .  فرزندان مان  دوست  مراقب  باید  گفت:  است،  دوستان 
فرزند ما با آدم خالف و ناجور بگردد به کسوت آنها در می آید. با 
سیگار و الکل زیر سن 1۹ سالگی برخورد شود. اگر نوجوانی بوی 
سیگار می دهد خانواده ها نباید با تساهل برخورد کنند. افرادی که 
افسردگی، اضطراب، بیش فعالی و رفتارهای ضد اجتماعی خطرناک 
دارند می توانند در آینده معتاد شوند؛ به همین دلیل درمان آنها بسیار 

اهمیت دارد. 
نارنجی ها یادآور شد: خانه باید قانون داشته باشد و فرزندان باید سر 
ساعت مشخصی در خانه حضور داشته باشند. نظارت روی رفت و آمد 

فرزندان باید انجام شود. دیر وقت به خانه آمدن و دیروقت خوابیدن 
فساد می آورد. متابولیسم بدن هم زود خوابیدن را توصیه می کند. 

وی خاطرنشان کرد: در گذشته می گفتیم  تا زمان دانشگاه نباید 
برای بچه ها گوشی خرید، اما در حال حاضر می گوییم در برخی 
مناطقی که فرهنگ مناسب دارد در دبیرستان هم می توان برای 
بچه ها گوشی خرید، اما باید نظارت وجود داشته باشد. نظارت در تمام 
حوزه ها روی فرزندان باید به درستی انجام شود و تا سن ۲۵ سالگی 

ادامه داشته باشد.
والدین در مورد موادمخدر با فرزندان صحبت کنند

این پژوهشگر حوزه اعتیاد با تاکید بر اینکه ما ملتی عاطفی 
هستیم، گفت: خانواده باید در مورد مواد مخدر با بچه ها صحبت 
کند. از ابتدای نوجوانی باید در مورد مواد با بچه ها صحبت شود 

و آنها را آگاه کنند.
مغز افرادی که حتی یکبار مواد مصرف کردند با افراد سالم 

متفاوت است 
وی در خصوص باورهای غلط در حوزه مواد مخدر تصریح کرد: 
عده ای می گویند با یک بار مصرف معتاد نمی شویم. این درحالیست که 
با یک بار مصرف مواد اتفاقاتی در مسیرهای عصبی مغز می افتد که با 
مغز انسان سالم متفاوت است. مغز کسی که یک بار حشیش کشیده 
با یک فرد سالم فرق دارد؛ چه بسا با یک بار مصرف تغییراتی در فرد 
به وجود آید که او خوشش بیاید و معتاد شود. اینکه گفته می شود 
می توان مواد را تفننی مصرف کرد از دیگر باورهای غلط است. این 
واژه تفنن ما را بدبخت کرده است. فرد معتاد است اما می گوید تفننی 
می کشم. در کتاب های جدید پزشکی واژه تفنن حذف شده. افراد یا 

سالم هستند یا مصرف کننده. 

تنها 3 درصد معتادان قیافه تابلو دارند!
نارنجی ها این جمله را که مصرف کننده ها قیافه تابلو دارند از دیگر 
باورهای غلط جامعه دانست و یادآور شد: از هر 1۰۰ نفر معتاد تنها ۳ 
نفر قیافه تابلو دارند و بقیه آنها مثل افراد عادی هستند و اعتیاد آنها از 
ظاهرشان شناخته نمی شود. من هنوز خیلی وابسته نشده ام از دیگر 
باورهای غلط است. هیچ کس نمی داند که چه هنگام به مواد وابسته 
می شود که بتواند از این راه بازگردد. ترک اعتیاد آسان است نیز از 

دیگر باورهای غلط است. ترک اعتیاد سخت است. 
وی با انتقاد از برخی رفتارهای مادران اظهار کرد: گاهی مادران 
دلسوزی های مادرانه خائنانه دارند. بچه ها باید در کوره زندگی پخته 

شوند. باید بگذاریم آنها در سختی ها خود را مدیریت کنند.
مواد مخدر اثر درمانی  ندارند

این پژوهشگر حوزه اعتیاد تصریح کرد: گفته می شود  تریاک برای 
فشارخون و قند خون مفید است. تحقیقات مراکز درمانی ایران روی 
چند هزار نفر در مورد فشارخون، چربی خون و قند خون نشان داده 
تریاک هیچ گونه اثر درمانی ندارد. مواد مخدر هیچ اثر درمانی ای ندارند. 
از مواد، داروهایی استخراج می کنند اما خود مواد خاصیت درمانی 

ندارد. اینکه فکر کنیم تریاک چیزی خوب است، اشتباه است.
70 درصد معتادان، شاغل هستند

وی یادآور شد: ۷۰ درصد معتادان ما شاغل و بیشتر در شغل های 
کارگر، نگهبان، رانندگی و...  هستند. همه معتادان فقیر نیستند. یک 
سوم معتادان فقیر، یک سوم طبقه متوسط و یک سوم پولدار هستند.

نارنجی ها افزود: سیگار دروازه اعتیاد است. حشیش هم اعتیادآور 
است. از هر سه نفری که زیر سن ۲۰ سالگی ۵ بار بیشتر حشیش 

بکشند به اعتیاد مبتال می شوند.

چرا در برخی کشورها مصرف گل آزاد است؟
وی در خصوص آزاد شدن مصرف گل در کانادا و آمریکا و ... گفت: 
به دلیل شیوع فراوان مصرف گل در برخی کشورها  آنها دیدند انرژی 
پلیس در برخورد با این افراد بسیار گرفته می شود و آنها بجای اینکه 
به سایر  جرایم بپردازند، انرژی و وقت شان در اینجا مصرف می شود. 
زندان ها هم پر شده بود و... به همین دلیل مصرف گل را آزاد کردند. 
همچنین سود این موضوع برای دولت ها بد نیست. وقتی دولت دست 
قاچاقچیان را کوتاه کند، سود زیادی نصیبش می شود. حاال جوانان 
ما تصور می کنند این دولت ها به فکر لذت بردن جوانان شان بوده اند 
که مصرف گل را آزاد کردند یا اینکه گل عوارضی ندارد، درحالی که 
اینگونه نیست. همچنین در انگلستان ۳ میلیون فرد الکلی داریم که 

کبد آنها نابود شده است و پیوند کبد مشکل اول انگلیس است.
نارنجی ها عنوان کرد: می گویند حشیش خالقیت و قدرت فکر را باال 
می برد. حشیش در ابتدا شاید تمرکز را باال برد، اما فرد بعد از مدتی 
در تمرکز دچار مشکل خواهد شد. قدرت سرطان زایی گل یا حشیش 
پنج برابر سیگار است.  عقیم شدن، سرطان ریه، کاهش میل جنسی 
و... از دیگر عوارض مصرف گل است. برخی مواد مثل گل ممکن 
است در ژنتیک افراد تاثیر بگذارد و آنها تا آخر عمر اسکیزوفرن شوند. 
وی بیان کرد: 1۲ سال بعد از آزادسازی حشیش در یکی از ایاالت 
برابر شده است.  به گل ۲  اعتیاد  آمار  امریکا تحقیقات نشان داد 
دسترسی آزاد، مصرف بیشتر را به همراه دارد. آمار تصادفات ناشی از 
گل ۴۰ درصد افزایش یافت و مسمومیت کودکان به علت مصرف گل 
پنج برابر شد. وی با اشاره به وجود دوز باالی ترامادول، متادون و ... در 
برخی کپسول های بسته بندی عطاری ها، بر ضرورت پرهیز از استفاده 

از این کپسول ها در عطاری ها تاکید کرد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش:

 دختران بازمانده از تحصیل در 5 استان شناسایی می شوند

توزیع ۱۵ هزار حلقه الستیک دولتی تا پایان آذر

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش گفت: در انجام 
یک پروژه مشارکتی با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 

دختران بازمانده از تحصیل در پنج استان کشور شناسایی می شوند.
فرحناز مینایی پور روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار داشت: 

این طرح اکنون به صورت آزمایشی در استان های آذربایجان غربی، کرمان، سیستان 
و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان آغاز شده است و برنامه ریزی به گونه ای است که 

در تمام استان های کشور این طرح به اجرا گذاشته شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها اکنون پوشش تحصیلی دختران در مقطع 
ابتدایی ۹۸ درصد، دوره متوسطه اول ۹۲ درصد و متوسط دوم ۸1 درصد است که 
مهمترین مقطع دوره متوسطه دوم است؛ چرا که حدود 1۹ درصد دختران در این 

مقطع ترک تحصیل می کنند یا بازمانده از تحصیل می شوند.
مینایی پور با بیان اینکه برای اجرای این پروژه مشارکتی با معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری در پنج استان، اقدامات خوبی صورت گرفته است، اظهار 
داشت: هدف اصلی این طرح، شناسایی عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان 
دختر در تمام استان های کشور است که تحت عنوان بسته عملیاتی بازگرداندن 
دختران بازمانده از تحصیل به چرخه تحصیل به تفکیک شرایط استانی اجرایی می 

شود.
وی ادامه داد: شناسایی راهکارهای موثر در افزایش ماندگاری دختران در سیستم 
آموزشی و تدوین برنامه عملیاتی شیوه های بازگرداندن دانش آموزان دختر بازمانده از 
تحصیل به چرخه تحصیل از دیگر اهداف اجرای این طرح است که البته در مرحله اول 

به ریشه یابی عوامل موثر در ترک تحصیل دختران پرداخته می شود.
مینایی پور با بیان اینکه موافقت نامه ای در همین راستا در ماه جاری از سوی وزارت 

آموزش و پرورش با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منعقد شده است، 
تصریح کرد: همچنین از چند ماه گذشته روی موضوع پروژه اقداماتی آغاز و در جلسات 

متعدد با معاونت امور زنان این برنامه ها محقق شده است.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش گفت: این طرح 
برای سال  و  اجرا می شود  ها  استان  این  در  پایلوت  به صورت  ابتدا  عملیاتی 
های بعد موضوع گسترش طرح و اجرای آن به صورت سراسری برنامه ریزی 

شده است.
وی ادامه داد: برخی از عوامل موثر در ترک تحصیل دختران مانند ازدواج زودهنگام، 
مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است اما اینکه در برخی استان ها عوامل اصلی 
چیست، برای ما مهم است که به همین منظور طرح به تفکیک استانی اجرا می شود 

تا عوامل موثر ترک تحصیل در هر استان شناسایی شود.
مینایی پور اضافه کرد: با اجرای این طرح عوامل ترک تحصیل به صورت منطقه 
ای شناسایی می شود تا پس از شناسایی دلیل ترک تحصیل در هر منطقه، بتوانیم 
راهکارهای عملیاتی برای کاهش میزان بازماندگی از تحصیل دختران را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه پژوهشگران در راستای اجرای این طرح همکاری جدی خواهند 
داشت، اظهار داشت: محققان و پژوهشگران می توانند علت اصلی ترک تحصیل را به 

ما اطالع دهند.
حدود 6 میلیون دانش آموز دختر در مدارس مختلف کشور تحصیل می  کنند.

حلقه  1۵هزار  توزیع  از  کشور  شهری  تاکسیرانی های  اتحادیه  مدیرکل 
الستیک دیگر با نرخ مصوب و دولتی به رانندگان خبر داد و گفت: باید به 
رانندگان در هرجای کشور این اطمینان خاطر را بدهیم که در حوزه تامین 
الستیک با قیمت مصوب و دولتی دغدغه ای نداشته باشند، البته این امر 
منوط بر این است که شهرداری شهر مربوطه نیازها را جمع بندی و برای 

اتحادیه تاکسیرانی ارسال کند.
مرتضی ضامنی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر بازار فضای 
متالطمی دارد و اجناس مصرفی خصوصا در حوزه خودرو از زمانی که تولید می شود 
تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد اختالف قیمتی ۳۰ تا ۵۰ درصد با بازار دارد 
،اظهار کرد: از تکالیفی که در این زمینه برعهده اتحادیه تاکسیرانی در جهت کمک به 
معیشت رانندگان است، رساندن اجناس از دست تولیدکننده به صورت مستقیم به 

مصرف کننده بوده که به نظر می رسد کمک خوبی خواهد بود.
وی ادامه داد: اولویت در این اقدام با واگذاری الستیک بود که خوشبختانه یکی 
از شرکت های تولید کننده داخلی )کویرتایر( این همکاری را با اتحادیه تاکسیرانی 
داشتند،؛ به طوری که در گام اول توانستیم ۳۰ هزار حلقه الستیک را توزیع کنیم و در 
مرحله دوم واگذاری الستیک که فرایند اداری آن هفته گذشته انجام شد، قرار است  

1۵ هزار حلقه الستیک دیگر تا پایان ماه جاری توزیع شود.
مدیرکل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور با اشاره به اینکه این طرح تداوم 
خواهد داشت افزود: باید به رانندگان در هرجای کشور این اطمینان خاطر را بدهیم که 
در حوزه تامین الستیک با قیمت مصوب و دولتی دغدغه ای نداشته باشند، البته این 
امر منوط بر این است که شهرداری شهر مربوطه نیازها را جمع بندی و برای اتحادیه 
تاکسیرانی ارسال کند تا اتحادیه  الستیک را با قیمت مصوب دولتی در شهرها تحویل 

رانندگان دهد. به گفته وی، ۳۰ هزار حلقه الستیک از اوایل آبان توزیع و 1۵ هزار 
حلقه دیگر تا پایان آذر تحویل داده خواهد شد.این فرآیند تا زمان اشباع نیاز رانندگان 

متناسب با اعالم نیاز شهرداری ها ادامه خواهد داشت.
توزیع »روغن موتور« در دستور کار اتحادیه تاکسیرانی

ضامنی اظهار کرد: قصد داریم در مرحله بعد توزیع روغن موتور را در دستور کار قرار 
دهیم و فراخوان روغن موتور را به شهرداری ها اعالم کردیم. شهرداری ها نیز بایستی 
نیازها را جمع آوری و به اتحادیه تاکسیرانی ارسال کنند و به محض اینکه به حد 

معقولی در جمع بندی نیازها رسیدیم این طرح نیز به مرحله اجرا در خواهد آمد.
مدیرکل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور در پایان اضافه کرد: قصد داریم سایر 
اقالم مصرفی خودرو که با بازار اختالف قیمتی دارند در ماه های آینده فهرست کرده و 

در اختیار سازمان ها و شهرداری ها قرار دهیم تا نیازها تامین شود.

وزیر آموزش و پرورش جزئیات جدید اجرای طرح رتبه 
بندی معلمان را اعالم کرد و گفت: چهار رتبه در این طرح 

تعریف شده است.
یکی  اظهارکرد:  ایسنا  با  گفت وگو  در  بطحائی  سیدمحمد 
بوده  از دیرباز در آموزش و پرورش مورد توجه  از مسائلی که 

رتبه بندی معلمان است.
وی افزود: به عنوان عضوی از دولت در فراز و فرودهای بودجه ای 
دولت قرار داشته ام و به محدودیت های مالی دولت و تهدیداتی که 
بودجه ما در سال آینده با آن مواجه است اشراف پیدا کرده ام. با 

این حال دولت و شخص رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و 
بوجه اهتمام زیادی دارند تا اعتباری را برای رتبه بندی معلمان در 
بودجه سال آینده بگنجانند. از رئیس جمهوری و سازمان برنامه و 

بودجه که چنین مسیری را گشودند، قدردانی می کنم.
وزیر آموزش و پرورش با اعالم این خبر که برای رتبه بندی 
در الیحه بودجه پیشنهای دولت به مجلس دقیقا ۲۰۰۰ میلیارد 
الیحه  پیش  چندی  اظهارکرد:  است،  شده  پیش بینی  تومان 
پیشنهادی ما برای اجرای رتبه بندی معلمان به دولت ارسال شد، 
حسب رویه ها در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و در 

نهایت در شش ماده به تصویب رسید و اکنون در نوبت کار هیات 
دولت قراردارد و امید است در جلسات آتی بررسی و قبل از نهایی 

شدن بودجه، مصوب و به مجلس ارسال شود.
بطحائی ادامه داد: در واقع دولت الیحه را به مجلس می فرستد 
و پس از تصویب در مجلس، آیین نامه ای را تهیه می کند و اجرای 

طرح رتبه بندی معلمان آغاز می شود.
وی با اشاره به اینکه در یکی از جداول بودجه، اعتبار رتبه بندی 
در ردیفی مستقل پیش بینی شده است، درباره میزان افزایش 
اصلی  رتبه بندی گفت: هدف  اجرای  از  حقوق فرهنگیان پس 

ارتقای  بلکه  نیست  حقوق  افزایش  معلمان  رتبه بندی  طرح 
شایستگی هاست، منتها یکی از آثار اجرای رتبه بندی اصالح نظام 
پرداخت هاست. وزیر آموزش و پرورش در پایان اظهارکرد: در طرح 
رتبه بندی معلمان، چهار رتبه و برای احراز هر رتبه معیارهایی را 
تعریف می کنیم که بر اساس آن سطح شایستگی معلمان تعیین 
و متناسب با آن رتبه، افزایش فوق العاده شغلی منظور خواهد شد. 
پس آثار اجرای رتبه بندی در گام اول بهبود کیفیت نظام آموزش و 
پرورش و نیروی انسانی و در گام دوم بهبود نظام پرداخت ها برای 

معلمان خواهد بود.

میزان افزایش حقوق فرهنگیان پس از اجرای طرح  رتبه بندی معلمان


