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تصویب الیحه هوای پاک؛ تعامل بین
دولت و مجلس

معاون توســعه مدیریت ،حقوقی و امور مجلس ســازمان حفاظت محیط زیست با بیان
اینکه در مســیر اجرایی شدن سیاســت های ملی محیط زیست اقدام موثری با همکاری
دولت و مجلس در حوزه هوا صورت گرفت ،گفت :تصویب الیحه هوای پاک نشان دهنده
تعامل این دو بخش است.
ســید محمد مجابی افزود :دولت یازدهم با توجه به نگاه و رویکرد زیست محیطی خود
الیحه هوای پاک را در ســال  93تقدیم مجلس شــورای اسالمی کرد و مجلس نهم در
زمان خود نرسید این الیحه را تعیین تکلیف کند.
وی ادامه داد :مجلس دهم از زمانی که تشــکیل شــد به این موضوع توجه کرد و در
فاصلــه زمانی کمتر از یکســال این الیحه با تمام پیچیدگی هــا در حوزه های متنوع به
تصویب رسید.
مجابی گفت :چندین موضوع مهم در این قانون مورد توجه قرار گرفته اســت که بعد از
تایید شورای نگهبان و ابالغ آن توسط رییس جمهوری باید اجرایی شود.
وی با بیان اینکه جرم انگاری در حوزه آلودگی هوا یکی از این موضوعات اســت ،اظهار
کرد :یکی از مســائل مهم در بحث آلودگی هوا تفکیک آلودگی هوا ناشی از فعالیت های
انســانی و آلودگی هوا ناشــی از گرد و غبار است که برای اولین بار در این الیحه به طور
مشخص به آن پرداخته شده است.
وی افزود :در این بخش برای منابع آالینده متحرک و ثابت تصمیم هایی گرفته شــده
است که درباره آالیندههای متحرک ،ضرورت انجام معاینه فنی به تصویب رسید.
مجابی با بیان اینکه بیمه فرســودگی خودروها یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در
این قانون اســت گفت :بر اساس این قانون بیمه مرکزی مکلف شده است برای خودروها
از زمان خرید بیمه پس اندازی در نظر بگیرد و زمانی که خودرو فرســوده شــد با دریافت
پالک خودرو مبلغی را به دارنده خودرو پرداخت کند.
وی اظهار کرد :همچنین دربخش دیگری تاکید شده که باید تمامی دستگاه های خودرو
ســاز و یا وارد کنندگان قطعات ،کیفیت محصول را ضمانت و تا دو ســال در صورت بروز
اشکال ،آنرا تعویض کنند.
مجابی ادامه داد :از دیگر مســائل در مورد آالینده های متحرک یعنی خودروها ،کاهش
زمان معاینه فنی است که بر اساس الیحه هوای پاک زمان تعیین شده برای خودروهای
عمومی از پنج سال به یک سال و خودروهای دولتی و شخصی به چهار سال کاهش یافت
که این امر موجب توجه بیشتر به بخش معاینه فنی می شود.
معــاون پارلمانی ســازمان حفاظــت محیط زیســت اظهار کرد :همچنیــن حمایت از
خودروهایی که با استفاده از سوخت های پاک حرکت می کنند نیز از دیگر مسائل مطرح
شده در الیحه هوای پاک است.
وی با اشــاره به اینکه موضوع گرد و غبار یکی از مباحث مهم و مورد توجه دولت است
گفت :در این الیحه به بحث گرد و غبار به اشــکال مختلف توجه شــده است که تعیین
میزان متراژ فضای سبز برای شهرها ،تعیین درصد فضای سبز در شهرک ها ،تعیین نحوه
ســازگاری گیاهان با اقلیم ،همچنین بحث حقابه تاالب ها برای جلوگیری از خشک شدن
آنها و تبدیل به کانون های تولید گرد و غبار مورد توجه قرار گرفته است.
مجابی تاکید کرد :برای اولین بار بود که قانونگذار نگاه مشــخصی به گرد و غبار داشت
و تکلیف کرد دولت باید تعامل کامل با کشــورهایی که بر میزان گرد و غبار در کشــور ما
اثر دارند ،داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه توجه به صنعت از دیگر مباحث مطرح شده در الیحه هوای پاک
اســت ،گفت :در این راستا در حوزه بحث های مربوط به آلودگی هوا ،استقرار صنعت باید
بر اساس ارزیابی های زیســت محیطی صورت گیرد از طرفی هم سازمان محیط زیست
مکلف شد اســتعالم هایی که از این ســازمان صورت می گیرد در بازه زمانی مشخصی
پاسخ دهد.
مجابــی تاکید کرد :آنچه که در این الیحه وجــود دارد تعیین تکلیف دقیق برای تمام
دستگاه ها است که بتوانند در زمان های مشخصی که قانونگذار بیان کرده اقدامات خود
را انجام دهند.
وی اظهار کرد :اما نکته ای که وجود دارد این اســت که باید بدانیم بحث آلودگی هوا
به چه مولفه هایی بر می گردد مثال در شــهری به وســعت شــهر تهران باید به میزان
خودروهای فرسوده ،موتورسیکلت های کاربراتوری و نوع استفاده از وسایل نقلیه عمومی
که می تواند منجر به بهبود وضعیت هوا شــود توجه کرد که در این قانون به آن پرداخته
شده است.
وی ادامه داد :آنچه که این قانون می تواند انجام دهد مسیر روبه اصالح است و ما باید
طی یک برنامه با استفاده از ابزاری که این قانون به ما می دهد بتوانیم مسیر رو به بهبود
را جلو ببریم تا به وضعیت مطلوب تری برای هوا در کالنشهرها برسیم.
معاون پارلمانی ســازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد :این قانون بر اساس تکالیف
مشخصی که به دستگاه های دیگر از جمله سازمان محیط زیست داده قطعا می تواند در
عرصه هوای پاک ورود خوبی داشته باشد.
مجابی گفــت :همچنین در الیحه هوای پاک مباحث مربوط به آلودگی صوتی و امواج
نیز تعیین تکلیف شده است.

رویای استراحت در ساحل را از سرتان بیرون کنید

میتواند منجر به مرگ زودرس شود

متخصصان دانشگاه لیورپول اعالم کردند که استراحت در ساحل برای سالمتی مضر
بوده و حتی میتواند منجر به مرگ زودرس شود.
در این مطالعه یک گروه تخصصی به سرپرستی دکتر "دن کاتبرتسون" در انگلیس
طی دو هفته  ۲۸فرد سالم و فعال را که سنشان به طور متوسط  ۲۵سال بوده تحت
نظر قرار دادند .تمامی این افراد در این مدت دستگاهی به همراه داشتند که فعالیتهای
بدنی آنها را اندازهگیری و ثبت میکرد.
متخصصان در این مطالعه دریافتند که در هنگام اســتراحت در ســاحل این افراد
عضالت خود را از دست داده و چربی بدن آنها به ویژه در قسمت شکم افزایش مییابد.
دکتر "دن کاتبرتسون" گفت :این تغییرات میتواند موجب ابتال به بیماریهای مزمن
و ســوخت و ساز بدن و مرگ زودهنگام شــود .همچنین مطالعات نشان میدهد که
گردشگران در طول تعطیالت روش غذا خوردن خود را تغییر نمیدهند در صورتی که
فعالیت بدنی آنها تا  ۸۰درصد کاهش مییابد.به طور متوسط گردشگران  ۱.۵هزار قدم
در روز به جای  ۱۰هزار قدم در روزهای عادی برمیدارند.

روند خشکی دریاچه ارومیه متوقف شده است

سطح آب دریاچه نسبت به دو سال گذشته  ۲۰سانتیمتر افزایش یافته و تا  ۷سال آینده
به طور کامل احیا اکولوژیک خواهد شد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان این مطلب بر توقف روند خشــکی دریاچه ارومیه،
تاکید کرد و گفت :کارهای بســیاری برای احیای دریاچه ارومیه در طول چهار سال گذشته
انجام شده؛ از جمله این اقدامات اتصال زرینه رود به سیمینه رود ارومیه  ،الیروبی رودخانهها،
تکمیل ســد ســیلو و انتقال آب رودخانه گدار به دریاچه ارومیه ،حفاری انتقال آب از جنوب
دریاچه ،ایجاد آبیاری تحت فشار در بخشهای بسیار و غیره است.
ســید هادی بهادری با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه نیازمند اقدامات وســیعی است،
تصریح کرد :دریاچه ارومیه که ظرف مدت  ۲۰ســال خشــک شده را نمیتوان طی دو سال
احیا کرد ،بنابراین این انتظار گزافی است .با این حال خوشبختانه روند خشکی دریاچه متوقف
شده و همین وضعیت نسبی امروز دریاچه نقطه امیدی برای منطقه است.
بهادری با بیان اینکه تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه باید به رقم  ۱۲۷۴.۱برسد ،گفت :تراز
اکولوژیک امروز دریاچه ارومیه  ۱۲۷۰.۹۵اســت و  ۲۰سانتیمتر نسبت به دو سال گذشته
ســطح آب افزایش یافته است اما تنها سه متر و چند ســانتی متر ارتفاع آب دریاچه ارومیه
کمبود دارد که در سالهای آتی و با ادامه برنامههای احیا ،به میزان الزم خواهد رسید.
وی با بیان اینکه در صورتی که دولت اقدامات اخیر را انجام نمیداد دریاچه به طور کامل
خشک و نابود شده بود ،گفت :دریاچه  ۱۴میلیارد متر مکعب آب الزم دارد و االن تنها ۲و نیم
میلیارد مترمکعب آب دارد اما باید در نظر داشت که با این اقدامات همین  ۲و نیم میلیارد هم
تامین نمیشد.عضو کمیســیون عمران مجلس تصریح کرد :احیای اکولوژیک دریاچه طبق
برنامهریزی ها حدود  ۱۰سال زمان الزم دارد از این برنامه سه سال گذشته و با بودجه ریزی
صحیح و عدم توقف پروژه ها ظرف  ۷سال آینده به احیا اکولوژیک خواهد رسید.

خطر
دکلهای برق
برای کودکان و
زنان باردار

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :در قانون برق کشور ،حدود استاندارد قانونی فاصله دکلهای برق فشار قوی با مناطق مسکونی تعیین شده است و بر
همین اساس وزارت بهداشت در حال خرید و تهیه تجهیزات جدید نظارتی است نا بتواند بر محدوده ساخت و ساز مجاز ساختمانها نظارت دقیقتری داشته باشد.
خسرو صادق نیت گفت :توصیه اکید وزارت بهداشت این است که به هیچ وجه در محدوده حریم امواج برق فشارقوی ساخت و ساز انجام نشود و به خصوص اینکه خطر این امواج برای کودکان و زنان
باردار جدی است.وی افزود :بر اساس قانون سازمان برق کشور و مصوبه دولت در  30فروردین سال 91؛حریم خطوط نیروی برق به دو دسته حریم زمینی و هوایی تقسیم میشود و خطوط برق

نیز به سه دسته خطوط برق فشار ضعیف (کمتر از یک کیلوولت) ،فشار متوسط (یک تا  63کیلوولت) و فشار قوی ( 63کیلوولت و باالتر) تقسیم میشوند.صادق نیت گفت :بر اساس قانون
برق کشور ،حریم برق فشار ضعف حدود  1.3متر ،حریم خطوط برق فشار متوسط حداکثر 3.5متر و حریم زمینی مجاز فاصله زمینی از خطوط برق فشار قوی حداکثر  25متر است.

اجتماعی

جایگاه سالمت در دولت دوازدهم

انتظار مردم از رئیسجمهور

مهر :دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری به پایان
رســید و از همین حاال ،انتظارات مــردم از دولت آینده علنی
و آشــکار شده است و حوزه سالمت ،یکی از موضوعات مورد
توجه مردم است.
برای اولین بار حوزه سالمت و نگاه سالمت محور در دولت
یازدهم مورد توجه قرار گرفت و دیدیم که طرح تحول سالمت
به عنوان بزرگترین طرح ملی در حوزه اجتماعی کشــور کلید
خورد تا شاید مرهمی باشــد بر دردهای بیماران و مشکالتی
که مردم در مراجعه به بیمارســتان ها و مراکز درمانی با آنها
مواجه بودند.
اجــرای این طرح ملی با هدف محافظت و مراقبت از جیب
بیماران در وهله اول و ارائه خدمات درمانی در بیمارستان ها،
آغاز شد و در ادامه ،بسته های خدمتی دیگری نیز به آن اضافه
شــد تا مردم ،دغدغه ای در مراجعه به بیمارستان های دولتی
نداشته باشند.
پرداخت  ۳و  ۶درصدی هزینه های بستری

به گزارش خبرنگار مهر ،مهمترین موضوع و دغدغه ای که
بیماران به ویژه قشــر کم درآمد و محروم جامعه با آن مواجه
بودند ،هزینه های بیمارستانی بود .ضمن اینکه ،یکی دیگر از
مشکالت بیماران ،ارجاع آنان برای تهیه وسایل کامال معمولی
بیمارستانی در هنگام بستری بود ،بطوریکه اکثریت بیماران را
به خارج از بیمارســتان ها ارجاع می دادند تا خودشان وسایل
مصرفی و پزشکی را تهیه کنند.
با اجرای طرح تحول سالمت ،حاال سهم پرداختی روستاییان
در هنگام بســتری  ۳درصد و شهری ها  ۶درصد است .یعنی
اینکه ،بیماران با حداقل هزینه پرداختی از بیمارستان ترخیص
می شوند و این مسئله ،آرزوی دیرینه بیماران بوده است.
مردم نگران پول بیمارستان نیستند
دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت ،با استناد به مشکالت
مردم تا قبل از اجرای طرح تحول سالمت ،گفته است که طرح
تحول سالمت اجرا شد تا مردم ،فرش زیرپای خودشان را برای
تهیه پول درمان نفروشند.

وی به هزینه های درمانی مردم در دولت یازدهم اشــاره و
تاکید کرد :مردم بهتر از هر کســی در این مورد اطالع دارند و
تصدیق می کنند که هزینه های درمانی آنها در دولت یازدهم
به شــدت کاهش پیدا کرد ۱۱ ،میلیون نفر بیمه شدند و مردم
مناطق روستایی و شهری در مراجعه به بیمارستان های دولتی
به ترتیب  ۳و  ۶درصد پرداخت می کنند.
هاشــمی تصریح کرد :در گذشته هر سال  ۷۰۰هزار نفر به
دلیل هزینه های درمانی ،زیرخط فقر می رفتند و حاضر بودند
برای درمان ،فرش زیرپای خود را بفروشــند اما دولت در سه
سال گذشــته ،هزاران میلیارد تومان پرداخت کرد تا مردم از
جیب خود پرداخت نکنند.
وزیر بهداشــت تاکید کرد :امیدواریم طرح تحول سالمت با
قوت و قدرت در دولت آینده نیز ادامه یابد و مجلس شــورای
اسالمی نیز همانند سال های اخیر از آن حمایت کند تا بتوانیم
در سال های آینده ،شاهد نظام سالمت کارآمد باشیم.
ترویج زایمان طبیعی
دکتر اعظم ســادات موسوی رئیس انجمن زنان و زایمان و
ناباروری ایران ،ترویج زایمان طبیعی و افزایش کیفیت سالمت
مادر و کودک را از فواید اجرای طرح تحول ســامت عنوان
کرد و گفت :آنچه به عنوان چالش در حوزه سالمت و بهداشت
در جامعه وجود داشــت ،این بود که تــا قبل از دولت یازدهم
مردم کمتر از دفترچه بیمه اســتفاده می کردند و این موضوع
روزبه روز کمرنگ تر می شد .در عرض  ۲۵سال گذشته ارائه
خدمات دولتی در بخش بهداشــت و درمان کاهش یافته بود.
به طوری که مردم تصور می کردند ،دفترچه بیمه کارکرد مفید
و ثمربخشی ندارد.
وی افزود :تامین تجهیزات و دارو در داخل بیمارستان نیز از
نقاط عطف طرح تحول سالمت بود .چراکه در حال حاضر بیمار
برای تهیه ملزومات خود به خارج از بیمارستان ارجاع نمیشود.
قبل از طرح تحول ،بیمار برای اینکه جراحی یا بستری شود،
تجهیزات مورد نیاز خود مانند پروتزها و پانســمان ها و دیگر
ملزومات را خودش تهیه می کرد ،که باعث سرگردانی بیماران
یا همراهان آنها می شــد .اما با اجرای این طرح بیمارستان ها
ملزم شدند تا تمامی لوازم ،داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران

را در اختیار آنها قرار بدهند.
رئیس انجمــن زنان و زایمان و ناباروری ایران ،گفت :طرح
تحول سالمت شامل برنامه ای در راستای سیاستهای جمعیتی
بود که براســاس آن زایمان طبیعی رایگان شد و تالش های
زیادی نیز درجهت ترویج زایمــان طبیعی صورت گرفت .در
ابتــدا چالش های زیادی در فرهنگ عمومی وجود داشــت و
مــادران باردار راضی به انجام زایمان طبیعی نبودند اما درحال
حاضر آمار زایمان طبیعی در قشر تحصیلکرده نیز افزایش پیدا
کرده است.
کاهش واردات تجهیزات پزشکی
دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو ،معتقد است
که با اجرای طرح تحول ســامت ،دسترسی مردم به خدمات
ســامت افزایش پیدا کرده و قیمــت این قبیل ملزومات نیز
کاهش یافته است.
وی با اشــاره به ایجــاد بازار خریــد  ۲۰۰۰میلیارد تومانی
دارو و تجهیــزات پزشــکی از شــرکت های دانــش بنیان،
اظهارکرد :بیمارستان های دولتی قدرت خرید باالیی دارند و
وزارت بهداشت ،دســتورالعمل هایی صادر کرده است و این
بیمارستانها موظفند ،تجهیزات داخلی را خریداری کنند.
رئیس ســازمان غذا و دارو گفت :میــزان واردات تجهیزات
پزشکی در سال های گذشته ،متغیر و بین  ۸۰۰میلیون تا یک
میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر بوده است .هزینه ارزی تجهیزات
پزشکی وارداتی در سال  ،۹۵با کاهش  ۳۵درصدی نسبت به
سال های گذشته داشته است .بسیاری از لوازم پزشکی وارداتی
را با قیمت کمتری نسبت به سه تا چهار سال قبل می خریم.
انتظار مردم از دولت دوازدهم
حاال که انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید ،موضوع
برنامه ها و اولویت های دولت آینده در دســتور کار قرار دارد.
جایی که طرح تحول ســامت ،یکی از دغدغه های مردم و
بیمارانی اســت که توان مالی برای رفتن به بیمارستان ها را
ندارند و می خواهند که دولت از آنها حمایت کند .از همین رو،
موضوع ادامه اجرای طرح تحول سالمت ،می تواند مهمترین
اولویت دولت آینده باشــد و خیلی شــفاف و صریح ،موضع
خودش را در تدوام این طرح ملی اعالم کند.

دولت یازدهم برای اولین بار به مردم «یارانه سالمت» داد

معاون درمان وزارت بهداشــت ،از اجــرای طرح تحول
سالمت به عنوان «یارانه سالمت» نام برد که برای اولین بار
در دولت یازدهم کلید خورد.
دکتر محمــد آقاجانی به آثار مثبت اجــرای طرح تحول
سالمت به عنوان مهمترین طرح ملی دولت یازدهم در حوزه
اجتماعی اشاره کرد و گفت :دولت یازدهم برای اجرای این
طرح ،توانســت لبخند را بر لبان مردم به ویژه اقشار محروم
جامعه بنشاند.
وی با انتقاد از روند پرداخت یارانه نقدی که آثار تورمی به
دنبال داشته است ،تاکید کرد :با پرداخت یارانه نقدی به آحاد
مردم ،افزایش نقدینگی و تورم ،به سازه های اقتصادی کشور
آسیب جدی وارد ساخت.

معاون وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که دولت یازدهم
با توجه به درد و رنــج بیماران ،اقدام به اجرای طرح تحول
ســامت نمود ،افزود :این طرح با کار کارشناســی دقیق،
برای هدفمندی واقعی بخشــی از یارانــه ها در قالب یارانه
ســامت ،کلید خورد.آقاجانی ادامــه داد :گروه هدف طرح
تحول سالمت ،جمعیت کم درآمد و متوسط جامعه بودند که
برای پرداخت هزینه های درمانی خود با مشکالت عدیده ای
مواجه بودند که باعث می شد از رفتن به بیمارستان منصرف
شوند.وی افزود :اقدام دولت یازدهم برای اجرای طرح تحول
سالمت ،تحقق شعار عدالت در سالمت را رقم زد.
معاون درمان وزارت بهداشــت در ادامه با اعالم اینکه از
زمان اجرای طرح تحول ســامت  ۲۴میلیون بیمار بستری

در بیمارستان های دولتی و  ۴۴میلیون بیمار در اورژانسهای
بیمارســتانی از یارانه سالمت برخوردار شدند ،گفت :مراجعه
کننــدگان به کلینیک های دولتی به جای پرداخت  ۳۵هزار
تومان حق ویزیت فقط  ۳۵۰۰تومان پرداخته و  ۱۲۵میلیون
بار ویزیت ســرپایی تخصصی با پوشــش بیمه و نرخ ارزان
صورت گرفت.آقاجانی گفت :در مــورد هزینه دارو به ویژه
داروهای بیماران صعب العالج و سرطانی با پرداخت سالیانه
 ۱۸۰۰میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت دارو ،پرداخت مردم
به صورت چشــمگیر کاهش یافته و دسترسی مردم به دارو
و لوازم پزشــکی  ۴۴درصد رشد داشــته است .معاون وزیر
بهداشــت در مورد تکلیف دولت دوازدهم در قبال سالمت
مردم ،تاکید کرد :آنچه اکنون اهمیت بسیار دارد ،تداوم طرح

تحول سالمت برای رســیدن به اهداف به مراتب بلندتر از
دستاوردهای کنونی اســت و دولت دوازدهم می تواند این
آرزوی ایرانیان را جامه عمل بپوشاند.

اعالم جزئیات ثبت نام در مدارس شاهد ،غیردولتی و سمپاد
دســتورالعمل ثبتنــام دانشآموزان در مدارس برای ســال
تحصیلــی  ۹۷–۹۶از ســوی معاونت آموزش متوســطه وزارت
آموزش و پرورش ابالغ شد.
براساس این دســتورالعمل با هدف کاهش تمرکز و تفویض
اختیــارات و به منظور برنامهریزی ،ســاماندهی و نظارت بر امور
مربــوط به ثبتنام دانشآموزان با حضــور در کمیته برنامهریزی
اســتان و منطقه بررسی و اقدامات الزم پیشبینی و انجام خواهد
شد.
شیوه ثبت نام در مدارس غیردولتی
در مــدارس غیردولتی نصب نرخ شــهریه مصوب ابالغی به
همراه رئوس تمام فعالیتهــا در محل ثبت نام و در معرض دید
اولیاء دانش آموزان الزامی است.
تعیین و دریافت هزینه خدماتی از قبیل تغذیه بین روز ،لباس
متحدالشــکل و ایاب و ذهاب از اولیای دانش آموزان با تأیید اولیا
و مربیان مدرســه و کسب موافقت اداره آموزش و پرورش منطقه
در زمان مقرر امکانپذیر خواهد بود ضمن آنکه استفاده از خدمات
مذکور کام ً
ال اختیــاری و دریافت هرگونه وجه تحت این عناوین
هنگام ثبت نام ممنوع است.
مدیران مدارس غیردولتی موظفند هنگام ثبتنام نســبت به
انعقاد قرارداد اخذ شهریه بین ولی دانش آموز و واحد آموزشی در
سامانه تعیین شــهریه اقدام و یک نسخه از قرارداد تکمیل شده
را چاپ و پس از مهر و امضا به ولی دانش آموز تحویل دهند.
شیوه ثبتنام در مدارس شاهد
شرایط ثبت نام در پایه دهم :قبولی خرداد در پایه نهم با معدل

کل حداقل ۱۶و کسب شــرایط علمی الزم توسط دانش آموز در
انتخاب شاخه یا رشته تحصیلی
تصمیمگیــری در خصوص دانش آموزان شــاهدی که فاقد
شرایط علمی هستند برعهده ستاد شاهد استان است.
شــرایط ثبت نام پایه هفتم در مدارس شــاهد :کسب مقیاس
خــوب حداکثر یــک درس و خیلــی خوب در ســایر دروس در
امتحانات نوبت دوم پایه ششم ابتدایی سال تحصیلی ۹۶–۹۵
ثبتنام دانشآموزان شاغل به تحصیل در پایه سوم دوره اول
ابتدایی مدرسه شاهد برای ورود به پایه چهارم دوره دوم ابتدایی،
ادامه تحصیل محسوب شده و نیاز به امتیازبندی مجدد ندارد.
امتیاز خواهر و برادر شــهید و جانباز  ۷۰درصد و
باالتر هر مورد  ۵۰۰امتیاز
امتیاز فرزند رزمنده جبهه مقاومت (مدافعین حرم) هر ماه ۳۰
امتیاز در صورت جانبازی یا شــهادت رزمندگان جبهه مقاومت تا
زمانی که تحت پوشش بنیاد شــهید قرار نگرفتهاند فرزندشان با
گواهی صادره از سوی ایثارگران سپاه ثبتنام قطعی خواهد شد.

اصلیترین عنصر تداوم کشــور ،جمعیت ســالم است و برای
اینکه از این فرصت طالیی کشــور و این جمعیت مولد کشــور
نهایت بهره را برد ،ازدواج جوانان باید از اولویت های کشور باشد.
معاون بهداشــتی وزارت بهداشــت با بیان ایــن مطلب در
همایــش روز ملی جمعیــت و دومین کنگره بیــنالمللی علوم
ســامت باروری و فرزندآوری گفت :مســئولیت اصلی وزارت
بهداشــت تامین سالمت مردم اســت و آرزوی ما این است که
جوانان ،مادران و فرزندان سالمی داشته باشیم.
علی اکبر ســیاری گفــت :ایــران در دوران طالیی جمعیت
قــرار دارد؛ یعنی با جمعیت مولد و درحال کار روبرو اســت۳۰ .
درصــد جمعیت کشــور را جوانان و  ۶۰تــا  ۷۰درصد را افرادی
که آماده اشــتغال هستند ،تشکیل میدهند .لذا فرصت خوبی در
اختیار کشور است تا از این فرصت که مانند ابری بر کشور سایه
افکنده ،استفاده کند.
ســیاری ادامه داد :بــرای فرزندآوری و افزایــش جمعیت،
فرصتهــای زیادی پیش روی کشــور قــرار دارد؛ یکی اینکه
جمعیت باالیی در سن باروری هستند و دوم ،جوانانی که مایل به
داشتن دو یا سه فرزند هستند.

وی گفت :اکنون با وجود اینکه نرخ باروری کاهش پیدا کرده،
ســاالنه حدود یک میلیون و پانصد نفر به جمعیت کشور افزوده
می شود که فرصت خوبی اســت و دغدغه وزارت بهداشت هم
این بوده که به همین تعداد کودک ،با زایمان آســان متولد شوند
و از مرگ نابهنگام نوزادان جلوگیری شود.
معاون بهداشــتی وزارت بهداشــت گفــت :در طرح تحول
ســامت ،در برنامه گسترده آموزشــی برای بهداشت باروری و
فرزندآوری در کشــور ،برای هر  ۲تا  ۳هزار نفر در کشــور ،یک
کارشناس سالمت در نظر گرفتیم که دو سوم آنها ماما هستند.
ســیاری با تاکید بر این که ماماها نقش مهمی در ســامت
مادر و نوزاد ایفا می کنند ،تصریح کرد :درحال حاضر هیچ ایرانی
وجود ندارد که یک کارشــناس سالمت نداشــته باشد .یکی از
دســتاوردهای بزرگ جمهوری اســامی ،آمار باالی  ۹۰درصد
زایمان ایمن است.
زایمان طبیعی رایگان در کشــور نیز فرصت خوبی را فراهم
کرد تا مادران ترغیب به فرزندآوری شوند.
ســیاری تصریح کرد :یکــی از برنامههای مهــم در وزارت
بهداشت ،برنامه ملی پیشــگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

امتیاز فرزند رزمنده نظامی یا وظیفه:
حضور در جبهه و مناطق جنگی در هشــت سال دفاع مقدس
(شهریور  ۵۹تا شهریور  )۶۷حداکثر  ۹۶ماه ،هر ماه  ۱۵امتیاز
حضــور در مناطق امنیتی از تاریخ اول مهر  ۶۷به بعد حداکثر
 ۹۰ماه به ازای هر ماه دو امتیاز
حضور در مناطق عملیاتی از تاریخ اول مهر  ۶۷به بعد حداکثر
 ۶۰ماه به ازای هر ما یک امتیاز
حضــور در مناطق امنیتی شــمال غرب ایــران از تاریخ اول
فروردین  ۵۸تا  ۳۱شهریور  ۵۹به مدت  ۱۸ماه هر ماه  ۱۵امتیاز
نــوه آزاده ۱۰۰ :امتیاز (حداکثر دو مورد) ،نوه جانباز  ۵۰تا ۶۹
درصد  ۱۰۰امتیاز (حداکثر دو مورد)
امتیاز حائز رتبه اول تا ســوم مســابقات ساالنه حفظ مفاهیم،
قرائت قرآن و نهج البالغه آموزش و پرورش در سطح بینالمللی
 ۶۰امتیاز و حداکثر امتیاز در این بخش  ۱۵۰امتیاز است.
امتیاز حائز رتبه اول تا ســوم در مســابقات مطالعه و تحقیق
طرحهای شاهد و ایثارگران و مسابقات فرهنگی ،هنری ،ورزشی
و علمی در سطح بینالمللی  ۶۰امتیاز و حداکثر امتیاز  ۱۵۰امتیاز
است.
امتیــاز فرزند کارمند رســمی آموزش و پرورش بنیاد شــهید
شــاغل یا بازنشســته ،مأمور یا انتقالی به ادارات دیگر هر ســال
سابقه خدمت رســمی  ۵امتیاز (حداکثر امتیاز سابقه خدمت زوج
کارمند  ۳۰۰امتیاز)
امتیاز فرزند یا نوه خیر مدرسهســاز :احداث وســاخت مدرسه
 ۱۲۰امتیاز ،اهدای زمین  ۸۰امتیاز ،تجهیز مدرسه به نسبت هزینه

کرد (مدارس شاهد  ۵۰امتیاز ومدارس غیرشاهد ۲۰امتیاز) است.
حداکثر امتیاز در این بخش  ۱۲۰امتیاز است.
خانوادههــا جهت اطالع از زمانبندی مراحل ثبت نام مدارس
شاهد به سامانه سجا مراجعه کنند.
شیوه ثبتنام مدارس استعدادهای درخشان
ثبتنام دانش آموزان متقاضی انتقال در مدارس استعدادهای
درخشــان دوره اول با رعایت کف نمره مدرســه مقصد به شرط
وجــود ظرفیت و در دوره دوم متوســطه و پیش دانشــگاهی در
صورت وجود ظرفیت با موافقت اســتانهای مبدأ و مقصد انجام
میشــود .انتقال دانش آموزان از پایه هفتم و دهم در ســال اول
پذیرش در آزمون ورودی در بین مدارس اســتعدادهای درخشان
در درون یک شهرستان ممنوع است.
ثبتنــام دانشآمــوزان پایــه یازدهم مدارس اســتعدادهای
درخشــان متقاضی تغییر رشته تحصیلی در درون یک شهرستان
با رعایت شــرایط و ضوابط تغییر رشته و به شرط وجود ظرفیت و
صرف ًا در صورت دارا بودن کف امتیاز قبولی در رشته مورد نظر در
آزمون ورودی پایه دهم بالمانع است.
تصمیمگیــری در خصوص امکان یا عدم امکان انتقال به هر
یک از مدارس استعدادهای درخشان در اختیار اداره کل آموزش و
پرورش استان خواهد بود.میزان حق ثبت نام مدارس استعدادهای
درخشــان براساس مصوبه هیئت امنا سمپاد که معادل  ۵۰درصد
مبلغ بخشــنامه مربوط به ثبت نام در مدارس غیردولتی هر شهر
است توسط اداره کل آموزش و پرورش استان تعیین و به مدارس
استعدادهای درخشان ابالغ شد.

 ۱۱تا  ۱۳میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج هستند

اســت .ما توانســتیم از مرگ نابهنگام مردم در سن میانسالی به
میزان  ۲۵درصد تا  ۱۰سال آینده پیشگیری کنیم.
فرصت دیگری که ایجاد شــد ،دسترســی همگانی مردم به
سالمت و امکانات بهداشــتی و درمانی است که در طرح تحول
سالمت سه هدف سهولت دسترسی ،خدمات باکیفیت مناسب و
محافظت مالی عملیاتی شد.
سیاری یادآور شد :سیاستهای جمعیتی ابالغی از سوی مقام
معظم رهبری افق روشــنی را برای ســایر وزارتخانهها در زمینه
سیاســت های جمعیتی فراهم کرد و همه متعهد هســتند تا این
سیاســت ها را اجرا کنند و در راس آنها وزارت بهداشت قرار دارد
که برای تحقق سیاستهای جمعیتی اهتمام دارد.
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت در ادامــه گفت :در حال
حاضــر تمام مادران قبل از ازدواج ،زمــان ازدواج و بعداز ازدواج
از مشــاورههای الزم برخوردار میشــوند ،لذا مســاله جمعیت
و فرزندآوری با برنامههای مناســب رونــد خوبی را طی خواهد
کرد.
ســیاری با بیان اینکه  ۱۱تا  ۱۳میلیون نفر در کشور در سن
ازدواج هســتند ،افزود :اگر فقط بر مقوله ازدواج کار شود ،شیب

کاهشــی روند ازدواج متوقف شده و جوانان تمایل بیشتری برای
همسرگزینی و فرزندآوری خواهند داشت.
معاون بهداشــت وزارت بهداشت با بیان اینکه  ۳میلیون زوج
نابارور در کشور وجود دارند ،تصریح کرد :در طرح تحول سالمت،
زوج های نابارور تحت حمایت های مالی و درمانی قرار گرفتهاند.

