2

روزنامهصبحايران

چهارشنبه  25بهمن  27 1396جمادیاالول   14 1439فوریه 2018

اخبار
ردیابی  IPهکرها در اتفاقات اخیر

سخنگوی ناجا با اشاره به ردیابی  IPهکرها
در اتفاقات اخیر افزود IPهکرها در دو کشور
آمریکا و انگلیس بوده است که وزارت اطالعات
پیگیر موضوع است.سردار سعید منتظرالمهدی
در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره
ماجرای هک شدن سایت چند روزنامه اظهار
کرد :در این زمینه باید بگویم که هیچ شکایتی
به پلیس ارجاع نشده است .اما در بررسیهای ما
مشخص شد که این اقدام تنها مربوط به صفحه
اول این سایتها بوده و هیچ حرکتی در عمق
سایتها انجام نشده است.
منتظرالمهدی در پاسخ به سوالی درباره
اینکه آیا پلیس فتا اقدامی برای بررسی امنیت
دیگر سایتهای خبری دارد یا خیر؟ اظهار
کرد :یکی دو سال پیش که چند سایت دولتی
مورد حمله هکرها قرار گرفت ،پلیس فتا به این
سازمانها و ادارات هشدار داده بود .در حال
حاضر نیز هشدار این است تمامی سایتهای
خبری و رسانهها باید امنیت خود را بیشتر کنند
تا نفوذ به آنها به راحتی ممکن نباشد.سخنگوی
ناجا درباره شکایت ناجا از شهرداری تهران گفت:
باتوجه به اطالعیه روابط عمومی شهرداری تهران
مبنی برنبود قرارداد میلیاردی با ناجا ،نیروی
انتظامی نیز شکایت خود را از شهرداری تهران
پس گرفت.
منتظرالمهدی در عین حال با اشاره به
عملکرد پلیس فتا در سال جاری اظهار کرد:
امسال  ۷۴درصد از کل جرایم سایبری که
به پلیس فتا ارجاع شده کشف شده است.
کالهبرداری همچنان در صدر جرایم این حوزه
است.وی اضافه کرد :در حوزه فضای مجازی و
پیشگیری از جرایم عامل مهمی که باید مورد
توجه قرار بگیرد ارتقای سواد و دانش در این
فضاست تا افراد و کاربران فریب این فضاها را
نخورند.
سخنگوی ناجا همچنین با اشاره به
شایعهای که چندی پیش در خصوص موسسه
راهگشا و واریز بخشی از وجوه تعویض پالک
به حساب شماری از فرماندهان نیروی انتظامی
گفت :این شایعه از اساس کذب است .همان
موقع ما این موضوع را بررسی کردیم تا ببینیم
چه کسانی موضوع واریز پولهای تعویض پالک
به حساب مسئوالن ناجا را مطرح کردند و جالب
است که این شایعات درست همزمان با ایامی
مطرح شد که پلیس تاکید داشت که برای ثبت
و نقل و انتقال خودرو دیگر نیازی به مراجعه به
دفاتر اسناد رسمی نیست.سخنگوی ناجا ادامه
داد :آن زمان پلیس امنیت پیگیری کار را بر
عهده گرفت و پنج عامل شایعه ساز را شناسایی
و دستگیر کرد .من عالقهای نداشتم که این
موضوع را بگویم اما متاسفانه این چند نفر از
کارکنان دفترخانهها بودند.
منتظرالمهدی همچنین درباره پرداخت
هزینه برای نقل و انتقال خودرو و دریافت سند
آن اظهار کرد :برای خودروهای زیر  ۱۰۰میلیون
تومان  ۵۰هزار تومان و برای خودروهای باالی
 ۱۰۰میلیون تومان  ۱۰۰هزار تومان هزینه
دریافت میشود.
منتظرالمهدی همچنین در پاسخ به سوالی
درباره سهم دستگاهها در حوادث رانندگی
اظهار کرد :برابر قانون میزان سهم دستگاهها
در هر تصادف از سوی کارشناسان بررسی و
اعالم میشود .البته متاسفانه رانندهها همچنان
بیشترین سهم را دارند.سخنگوی ناجا با اشاره
به استانداردهای خودروسازان در ایران و
کشورهای اروپایی اظهار کرد :خودروسازان در
اروپا میبایست  ۱۲۰استاندارد را رعایت کنند.
این در حالیست که خودروسازان در کشور ما
ملزم به رعایت  ۵۱استاندارد هستند.
وی با اشاره به دیگر عوامل منجر به بروز
تصادفات رانندگی اظهار کرد :در جادهها و معابر
درون شهری بیش از  ۵۲۰۰نقطه حادثه خیز
شناسایی شده است ،کم کردن نقاط حادثه خیز
کار سختی است و این در حالیست که قبال تعداد
این نقاط  ۸۰۰۰نقطه بوده است.
سخنگوی ناجا با اشاره به ضرورت ایمنی
جادهها و خودروها ،گفت :اصطالحی وجود دارد که
میگوید جاده باید بخشنده باشد .یعنی اینکه جاده
طوری نباشد که پس از وقوع حادثه رانندگی آن را
تشدید کند بلکه باید از شدت آن بکاهد .خودرو نیز
باید همینطور باشد .یعنی اگر یک زمانی رانندهای
خطایی کرده و منجر به تصادف شد خودرو باید
آنقدر ایمن باشد که جان راننده را حفظ کند.
وی با تاکید بر اینکه پلیس نیز باید
امکاناتش بیشتر باشد افزود :دستگاههای امدادی
ما نیز باید امکاناتشان باال باشد .همانطور که
میدانید حدود  ۵۰درصد از جان باختگان
حوادث رانندگی بعد از صحنه تصادف جان خود
را از دست میدهد که این نشان میدهد که باید
امکانات حوزه امدادی نیز تقویت شود که البته
این را هم بگویم که همه دستگاهها با تمام توان
در این زمینه مشغول فعالیتند که کاهش آمار
جان باختگان حوادث رانندگی علی رغم افزایش
تعداد خودروها نشان دهنده این موضوع است.
سخنگوی ناجا در ادامه نشست خبری خود
با اصحاب رسانه از شناسایی و دستگیری سه
عوامل شهادت سه مامور پلیس مبارزه با مواد
مخدر ناجا در شرق کشور خبر داد و گفت :در
این زمینه سه نفر دستگیر شدند که بررسی
سوابقشان نشان داد که آنان از عناصر اصلی
قاچاق مواد مخدر و دارای سوابق متعدد شرارت
و ایجاد ناامنی در شرق کشور هستند.
منتظرالمهدی به آمار کشفیات مواد مخدر در
سال جاری نیز اشاره کرد و گفت ۶۴۵ :تن انواع
مواد مخدر از ابتدای سال جاری تا کنون کشف
شده که  ۸۷درصد این کشفیات در استانهای
شرقی و جداره مرز انجام شده است.وی در پاسخ
به سوالی درباره طرح ترافیک جدید پایتخت اظهار
کرد :این طرح در شورای ترافیک شهر تهران که
ریاستش را شهردار بر عهده دارد تصویب شده و
پلیس راهور نیز یکی از اعضای آن است .این طرح
در ابتدا ایراداتی داشت اما با طرح چند الزام از سوی
پلیس این اقدامات لحاظ شد.
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وزیر آموزش و پرورش:

برگزاری هر نوع آزمون و شبه آزمون در مدارس غیر دولتی ممنوع است

وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای
سیاست گذاری مدارس غیردولتی ،حذف آزمون از
مدارس تیزهوشان را به معنای حذف این مدارس
ندانست و گفت :برگزاری هرگونه آزمون و شبیه آن
در مدارس غیردولتی ممنوع است.
سیدمحمد بطحایی در بیست و دومین جلسه
شورای سیاست گذاری ،برنامه ریزی و نظارت
مرکزی مدارس و مراکز غیردولتی در ساختمان
شهید رجایی ،همکاری و همراهی شورای سیاست
گذاری مدارس غیردولتی با مصوبه اخیر شورای
عالی آموزش و پرورش را مطلوب دانست وئاظهار
کرد :اجرایی کردن مصوبه شورای عالی آموزش
وپرورش درخصوص حذف آزمون از دوره ابتدایی با
مخالفت برخی افراد مواجه شد که این امر طبیعی
و قابل پیش بینی بود ،زیرا همواره هرگونه تغییر و
تحول با مقاومت بخش هایی از بدنه یک مجموعه
مواجه خواهد شد.
وی افزود :یک میلیون دانش آموز پایه ششم
ابتدایی داریم که قریب  ۳۵۰هزار نفر از آنان درگیر
برگزاری آزمون ها جهت آمادگی شرکت در آزمون
ورودی تیزهوشان و دانش آموزان از پایه دوم و

سوم ابتدایی آماده آزمون می شوند ،هستند به
طوری که یک دانش آموز  ۸یا  ۹ساله در یک سال
 ۱۶بار در آزمون های آمادگی که توسط مؤسسات
خارج از آموزش وپرورش برگزار می شود شرکت
می کند ۲۵۰ ،هزار نفر از آنان در آزمون شرکت

می کنند و تنها  ۱۵هزار نفر پذیرفته می شوند
واین تبعات سنگینی را در برخواهد داشت.
بطحایی ادامه داد :در پژوهشی که درخصوص
کوله پشتی دانش آموزان ابتدایی صورت گرفته،
وزن کیف یک دانش آموز پایه چهارم حدود  ۸کیلو

و  ۸۰۰گرم است که از این مقدار  ۵کیلو و ۲۰۰
گرم آن را وزن کتاب های کمک درسی تشکیل
می دهد و این امر ناشی از برگزاری آزمون هاست.
وی تصریح کرد :حذف آزمون از ورودی پایه
هفتم به معنی حذف مدارس تیزهوشان نیست،
بلکه آزمون مدارس تیزهوشان نیز شامل مصوبه
اخیر حذف آزمون می شود؛ بنابراین مدارس
تیزهوشان را داریم ،اما آزمون نداریم و دانش
آموزان با استعدادهای متنوع از طریق اجرای طرح
هایی مانند طرح شهاب ،شناسایی و تقویت می
شوند.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد:
برگزاری هرگونه آزمون و شبه آزمون در مدارس
غیردولتی ممنوع است و پذیرش دانش آموز در این
نوع مدارس در صورتی که متقاضی بیش از ظرفیت
برخی مدارس باشد باید با توجه به اولویت هایی
مانند-۱ :تحصیل دانش آموز درپایه پایه ششم در
همان نوع مدرسه  -۲سکونت در محدوده مدرسه
 -۳ثبت نام در موعد مقرر  -۴گفتگو با والدین و
بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموز در پایه های
 ۵،۴و  ۶صورت گیرد.

از هفته آینده؛

الزام کارگران به ارائه دادخواست اینترنتی برای شکایت ازکارفرمایان

معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی
سامانهای خبر داد که براساس آن کارگران میتوانند از هفته آینده
شکایات خود را از طریق این سامانه در اختیار هیئتهای حل اختالف
قرار دهند.
احمد مشیریان با بیان اینکه ساالنه بیش از  ۳۰۰هزار دادخواست
در حوزههای مختلف از جمله بیمه ،اخراج و حقوق معوقه در ادارات
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور به ثبت میرسد ،هدف از
راه اندازی سامانه ثبت اینترنتی شکایات مربوط به روابط کار کارگران
و کارفرمایان را جلوگیری از مراجعه حضوری انان و سهولت در
رسیدگی به دادخواست شاکیان دانست.
وی داشتن کدعبور را برای ورود همه کارگران و کارفرمایان به
این سامانه ضروری اعالم کرد و افزود :بر اساس تفاهم نامهای که قرار
است بزودی با دفاتر پیشخوان دولت امضا شود ،کارگران و کارفرمایان
میتوانند با یک بار مراجعه به این دفاتر ،کد عبور خود را تهیه کنند.
مشیریان با اشاره به اینکه هفته اینده استفاده از سامانه اینترنتی
ثبت دادخواست در  ۵استان به صورت ازمایشی اغاز میشود ،تاکید
کرد :این سامانه از ابتدای سال  ۹۷در سراسر کشور قابل بهره برداری
است و کارگران و کارفرمایان سراسر کشور موظف هستند برای ارائه
دادخواست خود از این طریق اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه در کشور بیش از  ۱۴۰۰کارگاه مشکل دار
وجود دارد تعداد کارگاههایی را که مشکالت حاد دارند  ۱۷۰واحد
برشمرد و تاکید کرد :دولت رسیدگی به وضع این کارگاهها را با
تسهیالت مالی یا تقسیط تسهیالت پرداختی در اولویت برنامههای
خود قرار داده است.
بیشتر روی مزد و حقوق مبنای کارگری متمرکز میشویم

معاون وزیر تعاون گفت :سال آینده بیشتر روی مزد مبنای
کارگری متمرکز خواهیم بود و افزایش بن خوار و بار منتفی است.
احمد مشیریان در حاشیه نشست تخصصی گفتوگوی اجتماعی
سهجانبه گفت :وقتیکه مجلس برای کارمندانی که زیر  ۲میلیون
تومان حقوق میگیرند ،افزایش  ۱۵تا  ۱۸درصدی تصویب میکند در
تصمیم شورای عالی کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود.
وی درباره روند افزایش دستمزد در  ۴سال اخیر گفت :با وجود
اینکه نرخ تورم  ۴سال گذشته  ۴۵درصد بوده ،اما دستمزد بیش از
نرخ تورم یعنی  ۷۵درصد افزایش یافته است.
مشیریان درباره نشستهای شورای عالی کار گفت :پیش از شروع
نشستهای شورای عالی کار کارگروههایی برای بررسی هزینههای
تأمین سبد معیشت کارگری با حضور کارفرمایان و کارگران برگزار
شده است که نتایج آن در شورای عالی کار بررسی خواهد شد.
گفتگوهای سه جانبه کارگری؛ درک متقابل شرکای
اجتماعی را افزایش میدهد
معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :گفت
و گوهای سه جانبه باعث میشود درک متقابل شرکای اجتماعی
افزایش یابد.
احمد مشیریان در نشست تخصصی گفت و گوی اجتماعی که
امروز سه شنبه در مجموعه فرهنگی تالش برگزار شد ،یادآور شد:
در مدت زمانی که مسئولیت معاونت روابط کار را بر عهده دارم ،این
نشست دومین نشست گفت و گوی سه جانبه است؛ اولین نشست
آن با موضوع امنیت شغل و امنیت سرمایه گذاری برگزار شده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به
این که جامعه کارگری و کارفرمایی از ما توقعاتی دارند ،تاکید کرد :ما

در این نشستها توقع داریم این انتظارات را بشنویم.
مشیریان گفت :عالوه بر این جلسات ،جلسات شورای عالی کار و
شورایعالی حفاظت فنی و همچنین در کمیتههای تخصصی مربوطه،
خواستههای جامعه کارگری و کارفرمایی مطرح میشود و در آن
جلسات پیگیر حقوق کارگران و کارفرمایان هستیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان
کرد :امیدوارم با این جلسات خطرات جامعه کارگری را کاهش دهیم.
وی با بیان این که دغدغه اصلی جامعه کارگری امنیت شغلی و
دغدغه اصلی کارفرمایی امنیت سرمایه گذاری است ،گفت :هدف ما
برای برگزاری این نشست این است که منظور شرکای اجتماعی را
بیشتر درک کنیم.
مشیریان اظهار داشت :این نشستها میتواند به نزدیک شدن هر
سه شریک اجتماعی بینجامد و امیدوارم این نشستها سرانجام خوبی
را برای کارگران کشور رقم بزند.

حذف پیک نوروزی مدارس و ارائه طرح کتابخوانی
به گفته معاون آموزش ابتدایی آموزش
و پرورش برای نوروز سال  ۹۷داستان خوانی،
داستان گویی و داستان نویسی توسط دانش
آموزان ابتدایی جایگزین پیک نوروزی می شود.
نشست خبری رضوان حکیم زاده معاون آموزش
ابتدایی ،با موضوع “تکالیف نوروزی” دیروز برگزار
شد و وی خبر از حذف پیک نوروزی مدارس و ارائه
طرحی جایگزین داد.
وی در این مراسم گفت :امسال دستورالعملی
تدوین شده است که پیک نوروزی حذف خواهد
شد و به جای آن طرحی اجرا می شود که طی آن
دانش آموزان را با داستان خوانی ،داستان گویی و
داستان نویسی آشتی بدهیم و محیطی شاد را برای
کودکان ایجاد کنیم.حکیم زاده در توضیح بیشتر
بیان کرد :بر اساس مصوبه ای که از قبل اعالم شده
استان ها حق تولید پیک نوروزی را ندارند.
وی همچنین درباره این سه فعالیت بیان کرد:
دانش آموزان می توانند امسال در ایام تعطیالت
یک کتابی را بخوانند و آن را خالصه نویسی کنند.
می توانند روایتگر یک داستان یا خاطره ای باشند
که آن را با صدای خود ضبط کردند یا از خود
فیلم بگیرند .در شکل دیگر دانش آموزان می توانند
داستانی را بنویسند.حکیم زاده گفت :ما قرار است
امسال هفت و نیم میلیون داستان گو و داستان
نویس داشته باشیم که در آن خالقیت ،مهارت های
دیداری و شنیداری و خواندن در دانش آموزان
تقویت می شود.
معاون آموزش ابتدایی در ادامه اظهار کرد :این
تصمیم در راستای استفاده بهینه از دوران کودکی
و آشتی دادن کودکان با داستان ها گرفته شده

است .با توجه به شرایط خاص کودکان در تعطیالت
نوروزی که طوالنی مدت هم هست و در این مدت
از یادگیری فاصله می گیرند ،ما اینطور به موضوع
نگاه کردیم که از این زمان برای تقویت مهارت
هایی که در طول سال سلب می شود استفاده
کنیم .در واقع علت ایجاد پیک نوروزی این بود که
دانش اموز از یادگیری فاصله می گیرد و قرار بود
این پیک ها این یادگیری را جبران کند اما عمال
این اتفاق رخ نمی داد.
وی ادامه داد :برای جبران همین مشکالت
پیک شادی بود که از شکل سراسری به استانی و
بعد منطقه ای و مدرسه ای تبدیل شداما واقعیت
این است که پیک های نوروزی در تعمیق و تثبیت
یادگیری نقشی نداشتند و تنها خانواده و دانش
آموز را دچار درگیری ذهنی می کردند .کودکان
تا آخرین روز مشغول تفریح بودند و در روز آخر
پیک را تکمیل می کردند .در سال  ۹۳-۹۲هم
دستورالعملی جدید در زمینه یادگیری در محیطی
شاد و ترویج کتابخوانی مورد تایید قرار گرفت .بر
همین اساس برنامه توانمندسازی معلمان ابتدایی
را در برنامه داشتیم و این تصمیم تغییر پیک
نوروزی به داستان نویسی و داستان گویی ،یک
شبهگرفته نشده است.
حکیم زاده با اشاره به اینکه در دستورالعمل
قبلی که انتخاب فعالیت مناسب برای دانش آموزان
در عید نوروز بر عهده معلمان بود و آنها فرصت
کافی برای انتخاب فعالیت مناسب نداشتند و در
نهایت باز هم رونویسی و تکلیف را جایگزین می
کردند ،بیان کرد :ما با این شکل جدید از فعالیت
دانش اموزان در امر یادگیری در فرصت نوروزی می

خواهیم برای تخیل دانش آموزان بستری فراهم
کنیم .ضمن اینکه قالب قصه گویی در سراسر قرآن
کریم نیز مرتب تاکید شده است و برای بیان حقایق
هستی از آن استفادهشده است.
وی همچنین گفت :کودکان امروز با فرصتی
که فن آوری های نوین برایشان فراهم کرده است
فرصت زیادی برای داستان خواندن و داستان
شنیدن ندارند و یا سرگرم برنامه های تلویزیونی
با تعاملی یکسویه هستند و یا با تبلت خود
مشغول بازی هستند .حتی بزرگترها نیز از امر
خواندن فاصله گرفته اند .ما هدفمان این بود که
 ۷.۵میلیون دانش آموز را با این امر آشتی دوباره
بدهیم .یاداستانی خلق کنند و یا داستانی را روایت
کنند .حتی از دانش اموزان می خواهیم نام داستان
و نویسنده و انتشارات را در صورت انتخاب مدل
خالصه نویسی یک داستان ذکر کنند تا مستند
نویسی و رعایت امانت را هم تمرین کنند.
معاون آموزش ابتدایی با اشاره به اینکه برای
رسیدن به اهداف این دستورالعمل نیازمند همراهی
معلمان هستیم که بازوان تربیتیما هستند ،اظهار
کرد :در زمان باقیمانده فرصت این را داریم با کمک
معلمان به دستورالعمل واضح تر برسیم .ما اینجا
هستیم تا به قول زنده یاد قیصر امین پور شاعر
خوب کشورمان بال های کودکان را باز کنیم.وی در
ادامه در پاسخ به این سوال که انتخاب کتاب های
داستان به عهده مدارس است و یا خانواده ها در
این انتخاب آزاد هستند،گفت :در مرحله اول حق
انتخاب آزاد است و در بازار نشر نیز خوشبختانه
کتاب ها برای گروه های سنی مختلف وجود دارد و
مشخص شده است .خانواده و مدرسه شرکای اصلی

ما هستند که باید به ما کمک کنند .خوشبختانه
پایه های اول و دوم دبستان مانیز قادر به خواندن
هستند.
حکیم زاده با اشاره به استقبال از خیرین برای
تهیه کتاب برای مناطق محروم در پاسخ به این
پرسش که محتوای همه کتاب هایموجود در بازار
نشر را تایید می کنید ،نیز تصریح کرد :اصل بر
این است که وزارت ارشاد بر بازار نشر نظارت دارد
و ما برخی سازمان ها را هم داریم که در حوزه
کودکان فعالیت ارزشمند دارند .کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان را نیز داریم .ویژگی
کتاب مناسب را نیز در دستورالعمل اعالم می
کنیم .برخی مدارس هم می توانند نمونه کتاب
هایی را به خانواده ها معرفی کنند.وی بیان کرد:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیش از این اعالم
آمادگی کرده بود تا برای ترویج کتابخوانی اقدامات
مشترکی انجام دهیم که با تغییر کابینه این امر
پیگیری نشد که امیدواریم دوباره پیگیری شود.
معاون آموزش ابتدایی همچنین در پاسخ به
این پرسش که آیا معلم ها مجاز هستند با توجه
به تعطیالت زیادی که در طول سال تحصیلی به
دنبال بارش برف و آلودگی هوا رخ داد ،از فرصت
نوروز برای جبران این عقب ماندگی استفاده کنند،
گفت :اول اینکه جبران این  ۱۱روز تعطیلی از
سوی معلم ها یک نوع ایثار است .اما خاصیت
عید اینگونه نیست که بتوان برای جبرانیادگیری
مطالب دو ماه قبل از آن استفاده کرد .معلم ها
فردای همان روزهای تعطیل در جبران عقب
ماندگی ها در تالش هستند .ضمن اینکه فرصت
نوروز در تعمیق یادگیری نقشی ندارد.

ماجرای انتقاد رادیولوژیستها و  200شهری که رادیولوژیست ندارند

معاون وزیر بهداشت :حقوق بیماران ،خط قرمز وزارت بهداشت است

 200شهر کشور رادیولوژیست ندارند و به اذعان مسووالن وزارت
بهداشت کمبود متخصص رادیولوژی در سراسر کشور واضح است؛
سوال این است که در خالء این کمبود ،نیازهای اورژانسی ساکنان
این مناطق چگونه باید پاسخ داده شود؟
پیش از این رادیولوژیستها نسبت به انجام سونوگرافی در
مطب توسط متخصصان زنان و زایمان و البته اخذ وجه در قبال
ارایه این خدمت انتقاد کرده بودند؛ مبحثی که ابالغیه اخیر وزارت
بهداشت تکلیف آن را مشخص و مجددا تاکید کرد که «همچنان
انجام سونوگرافی توسط متخصصین فاقد مدارک آموزشی معتبر
تایید شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت و اخذ تعرفه در
مطب پزشکان مذکور تخلف انتظامی و تعزیراتی محسوب میشود».
همچنین در این بخشنامه تاکید شده که «بخشنامه مذکور صرفا»در
راستای تامین نیاز کمک تشخیصی متخصصین زنان و زایمان دارای
گواهینامه معتبر و در بیمارستانهای دانشگاهی با شرایط اعالمی
مجاز میباشد».
این انتقاد و اعتراض رادیولوژیستها در حالی است که طبق
اعالم وزارت بهداشت کمبود رادیولوژیست بویژه در مناطق محروم
امری مبرهن است و قاعدتا متولی نظام سالمت کشور ،باید به نحوی
نیاز ساکنان این شهرها به این خدمات را پاسخ دهد.

در هر حال گویا بخشنامه اخیر وزارت بهداشت هم نتوانست
رادیولوژیستها را راضی کند؛ این درحالیست که طبق اعالم
وزارتبهداشتیها همه ابالغها در این زمینه با هماهنگی انجمن
رادیولوژی و با تایید آنها انجام شده است و معاونت درمان وزارت
بهداشت با توجه به شرایط موجود از جمله عدم دسترسی به نیروی
متخصص رادیولوژیست در مناطق محروم و طی جلساتی مفصل و
فنی با اعضاء انجمن رادیولوژی و لحاظ کردن نظرات آنها ،آییننامه
توانمندسازی متخصصین زنان و زایمان برای انجام سونوگرافی سطح
یک در مراکز دولتی مناطق محروم را ابالغ کرده و البته بر اجرای آن
نظارت خواهد داشت.
دکتر قاسم جانبابایی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به آییننامه
انجام سونوگرافی سطح یک توسط متخصصان زنان و زایمان گفت:
وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت جامعه باید تامینکننده
منافع عمومی باشد و خط قرمزش هم حمایت از حقوق دریافتکننده
خدمات یعنی آحاد مردم به خصوص در زمان رنج و بیماری است.
وی افزود :کمبود متخصص رادیولوژی در سراسر کشور به
خصوص مناطق محروم و کمتر توسعه یافته که همیشه اولویت
خدمت برای دستاندرکاران حوزه سالمت بوده است ،واضح و مبرهن
است .شاید این کمبود در برخی موارد بخصوص موارد غیر اورژانس

خطرات جانی نداشته باشد ،اما در مواردی که سالمت مادر باردار و
فرزند وی مطرح است ،اهمیتی دو چندان دارد.
جانبابایی ادامه داد :در برخی کشورها نیز سایر رشتههای
تخصصی با گذراندن دوره آموزشی و کسب مجوز میتوانند
سونوگرافی رشته تخصصی خودشان را انجام دهند و این کار را در
راستای اتخاذ تصمیم سریعتر و صحیحتر برای بیماران خود استفاده
میکنند.
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد :این معاونت با توجه
به شرایط موجود از جمله عدم دسترسی به نیروی متخصص
رادیولوژیست در مناطق محروم و طی چهار جلسه مفصل و فنی
با اعضاء انجمن رادیولوژی و لحاظ کردن نظرات آنها ،آییننامه
توانمندسازی متخصصین زنان و زایمان برای انجام سونوگرافی سطح
یک در مراکز دولتی مناطق محروم را ابالغ کرده و بر حسن اجرای
آن نظارت خواهد داشت.
جانبابایی همچنین گفت :انتظار میرود متخصصین رادیولوژی
نیز ضمن همراهی با سیاستهای کلی نظام سالمت در جهت
دسترسی عادالنه آحاد ملت به خدمات تشخیصی و درمانی مناسب،
نظرات خود را از مجاری قانونی و به صورت فنی و کارشناسی پیگیری
کنند.

اخبار
عملیات  48ساعته پلیس برای انهدام 29
باند مجرمانه در تهران

رئیس پلیس پایتخت از عملیات گسترده
پلیس آگاهی برای برخورد با مجرمان پایتخت
خبر داد .سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای
طرح برخورد با مجرمان که از سوی پلیس آگاهی
برگزار شد ،گفت :همکاران من در پلیس آگاهی
طی  48ساعت گذشته عملیاتی را به مرحله اجرا
گذاشتند که بیش از دو هفته بر روی آن کار
اطالعاتی انجام شده بود.
وی با اشاره به دستاوردها و نتایج این
عملیات گفت :در عملیاتهای ماموران پلیس
آگاهی  10باند سارقان به عنف ،زورگیری ،کیف
قاپی و  ...منهدم شده و در مجموع  40نفر از
سارقان دستگیر شدند.وی با بیان اینکه طی این
مدت  9باند سرقت از اماکن ،مغازه ها و منازل
نیز شناسایی و منهدم شد ،گفت 36 :نفر نیز در
این عملیات دستگیر شدند .همچنین هفت باند
سارقان خودرو ،موتورسیکلت و لوازم خودرو نیز
منهدم شد که از این باندها نیز  29نفر دستگیر
شدند .رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه سه
باند فعال در زمینه جعل و کالهبرداری نیز از
سوی ماموران پلیس آگاهی منهدم شد اظهار
کرد 17 :نفر نیز در این سه باند فعالیت داشتند
که دستگیر شدند.وی با بیان اینکه در مجموع
این عملیاتها  29باند شناسایی شد ،اظهار کرد:
پلیس در مجموع این عملیاتها  82سارق را
دستگیر کرد که  61درصد آنها پیشتر سابقه
دستگیری داشتهاند .رحیمی افزود :همچنین
یکی دیگر از طرحهای پلیس شناسایی و
دستگیری محکومان متواری از زندان بود که در
همین راستا  17نفر از مجرمانی که پس از اخذ
مرخصی دیگر به زندان بازنگشته یا تحت تعقیب
بودند دستگیر شدند.وی از شناسایی و دستگیری
 13نفر از اعضای شرکت هرمی نیز خبر داد و
گفت :اعضای این شرکت با وعده استخدام و
پولدار شدن در کوتاهترین زمان جذب شده و
آنان نیز در حال فریب دادن دیگر افراد بودند
که خوشبختانه با اقدام به موقع پلیس در شمال
تهران دستگیر شدند.رحیمی در بخش دیگری از
سخنانش به طرحهای ویژه پلیس برای روزهای
پایانی سال اشاره کرد و گفت :با توجه به افزایش
حضور در مراکز خرید و همچنین افزایش حجم
تردد در معابر ،ماموران پلیس برای روانسازی
ترافیک و همچنین پیشگیری از سرقت و انواع
جرایم در سطح معابر و نیز اطراف مراکز خرید
حضور فعال خواهند داشت.
وی با اشاره به افزایش حجم ترافیک در
معابر تهران در روزهای پایانی سال نیز گفت:
تجربیات همه ساله نشان میدهد که ترافیک
در روزهای پایانی سال به ویژه در ساعات عصر
و شب به شدت افزایش مییابد که در همین
راستا ما برنامه ریزیهای الزم را انجام دادهایم
تا بتوانیم با چینش نیروها اقدام به تسهیل در
رفت و آمد کنیم.
رحیمی درباره ساعات کار صنوف نیز گفت:
تالش ما این است که در ماههای پایانی سال
همکاری بیشتری با اصناف داشته باشیم و این
موضوع نیز به پلیس اماکن ابالغ شده است.
رحیمی افزود :اخیرا نیز باند سه نفرهای
که اقدام به قاچاق گوشیهای تلفن همراه کرده
بود منهدم و از اعضای آن  900دستگاه گوشی
کشف شد.

ادامه سرمقاله
نود ،علی کریمی و باقی قضایا

نغمه یخ و آتش

ادامه سرمقاله

قبل از شکل گیری این مناظره  ،مردم برنده را
انتخاب کرده بودند .ساکت اگر با کالم فصیح ترین
شاعران و زبان شناسان و با تجربه ای چند برابر هم
روبه روی علی کریمی می نشست نمی توانست از
فدراسیونی دفاع کند که از علی کفاشیان به تیم
بعدی رسیده .عمده صحبت ها و نقدها و دست
گذاشتن های علی کریمی روی مواردی بود که از
قراردادهای ناقص  ،عملکرد غیر شفاف و انتخاب
های غلط علی کفاشیان نشات گرفته بود.
کار حاال به جایی رسیده که علی کریمی روی
آنتن حرف هایش را زده ،آرامتر شده  ،چیز خاصی
را اثبات نکرده و طبیعتا میزان دغدغه هایش نیز
کاهش یافته .این برنامه نود در دراز مدت به ضرر
علی کریمی تمام می شود هرچند در کوتاه مدت
به سودش بود.
ساکت چه به عنوان مدیرعامل مقتدرترین
سپاهان تاریخ – و طبیعتا منفور هواداران استقالل
و پرسپولیس – چه به عنوان یک مدیر اصفهانی در
فدراسیون فوتبال – و طبیعتا مورد نقد هوادارانی
که اعتقاد دارند فدراسیون فوتبال در تیول و
مالکیت باند اصفهانی هاست – و چه به عنوان
چهره مقابل علی کریمی  ،قبل از اینکه وارد برنامه
نود شود قافیه را باخته بود .در حقیقت تمام تالش
های او تنها به کاهش باخت انجامید و هزینه های
فدراسیون در این رودررویی را کاهش داد .تکرار و
تاکید می کنم ساکت در نود بازی را نباخت .او از
پیش باخته بود .یادمان باشد این هنر ساکت بود که
هزینه شکست را تا آنجایی که امکان داشت کاهش
داد .کار حاال به جایی رسیده که علی کریمی روی
آنتن حرف هایش را زده  ،آرامتر شده  ،چیز خاصی
را اثبات نکرده و طبیعتا میزان دغدغه هایش نیز
کاهش یافته .این برنامه نود در دراز مدت به ضرر
علی کریمی تمام می شود هرچند در کوتاه مدت
به سودش بود.
 .3برنامه نود این هفته را باید ترانه آتش و
یخ خطاب کرد که نام کتاب بسیار خواندنی جرج
مارتین است که از رویش سریال بازی تاج و تخت را
ساختند .علی کریمی آتش بود و محمدرضا ساکت
یخ .کریمی حرف گوئش نمی کرد و فریاد می زد
و با حرارت پیش می رفت و محمدرضا ساکت به
آرامی و با سردی  ،با پرهیز از هیجان به پاسخ
سواالتی می پرداخت که کریمی می پرسید اما
عالقه ای به شنیدن پاسخ هایش نداشت .یک دو
قطبی افشاگری /دفاعگری مجدد در تلویزیونی.
جایی که هیچ وقت نمی شود در آن به نتیجه
قاطعی رسید.

