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چرخش یکباره شورای شهر از کارگر شمالی به خیابان فرعی کوتاه یکطرفه

«نفت» «مصدق» شد

اعضایشورایشهرتهرانبهتغییرنامخیاباننفتبهنام«مصدق»رایمثبتدادند.بهگزارشایسنا،اعضایشورایشهرتهراندرجلسهسهشنبهبهتغییرنامخیاباننفتبهنام«محمدمصدق»درآستانه29اسفند
روزملیشدنصنعتنفت،رایمثبتدادند.همچنینیکعضوشورایشهرتهرانازنامگذاریخیابانیبهنام«مهندسمهدیبازرگان»خبرداد.احمدمسجدجامعیبیانکرد:حالکهنامگذاریخیابانیبهنام
«دکتر مصدق» به نتیجه رسید ،خوب است به نقش «مهندس مهدی بازرگان» در مبارزه با استعمار انگلیس و مدیریت اعتصابات نفت در دوران انقالب هم توجه داشت و خیابانی را به نام وی نامگذاری
کرد .تغییر نام خیابان نفت شمالی که خیابانی کوتاه و غیر اصلی و یک طرفه است به «مصدق» در حالی صورت گرفت که پیش از این قرار بود خیابان کارگر شمالی به مصدق تغییر نام دهد .در فضای
مجازی بسیاری انتخاب خیابان نفت شمالی برای نامگذاری به نام «مصدق» را توهین به شخصیت وی دانستند.
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«تغییر نام خیابانها»؛ اتفاقی که بنا بر برخی گزارشها
بیشتر تغییرنامها پس از انقالب رخ داد ،به گونهای که
شورای نامگذاری شهرداری تهران فقط از اردیبهشت ۵۸
تا آبان  ۵۹نام ۵۰۰گذرگاه و خیابان تهران را تغییر داد و
تنها نام خیابانهایی چون دماوند ،بهارستان ،راهآهن و
کریمخانزند به نام پیشین باقی ماند.
نکتهای که در اینجا اهمیت دارد نقش مردم در این تغییرنامها
است .بسیاری از تغییر اسامی خیابانها حداقل با خواست جدی
آنان صورت میگیرد با این توضیح که پس از تغییرنام با همکاری
آنها است که نام سابق از یاد میرود یا نه حفظ خواهد شد .البته
در برخی موارد هم به یاد سپردن نام جدید برایشان چندان کار
سختی نیست و در مدت کوتاهی نام سابق از میان میرود.
«رضا» شهروندی است که ساکن همدان است او در اینباره به
«ابتکار» میگوید« :در شهر خودم كه همه اسمها را با نام قبل بر
زبون ميآوريم ،مثال خيابان شيرسنگي شده تختي ،يا عباسآباد
شده شريعتي ،و ما با همان نامهاي قبل بر زبان میآوریم .اما
براي آدرسدهي به مسافران دچار مشكل ميشويم و حتي براي
خودمان در سفر و هنگام آدرس پرسيدن مشكل ايجاد ميشود
چون تابلوها و نشانيها با اسامي قبلي متفاوت است».
قدیمیها ،نام قدیم را میگویند
«سمیرا» دیگر شهروندی تهرانی است که به «ابتکار» توضیح
میدهد« :این موضوع بستگی به نام انتخاب شده دارد و البته
مدت زمانی که از ایجاد آن خیابان گذشته است .به طور مثال
خیابانهای بهشتی و مطهری که قدمتی بیش از قدمت جمهوری
اسالمی دارند و از سالهای ابتدایی عوض شدهاند ،با آنکه بیش
از ۴۰سال از تغییر نام آنها میگذرد ،اما توسط قدیمیها گاهی با
اسمهای قدیمی شمرده میشود .با این حال تاکید میکنم که این
مسئله کامال نسبی است و بستگی به احساس مردم نسبت به اسم
قدیمی و جدید دارد .چند روز پیش ،هنگامی که مطرح شد قرار
است نام خیابان کارگرشمالی به مصدق تغییرنام دهد ،تعدادی از
دوستانم از آن استقبال کردند و حتی در آدرسنویسیهای خود

از نام مصدق استفاده میکردند».
اما «فریبا» معتقد است« :اکثر اوقات نام قدیمی خیابانها برای
من چند سالی طول میکشد تا بتوانم در ذهنم تغییر بدهم نمونه
بارزش بزرگراه نیایش است که شده آیتاهلل هاشمیرفسنجانی».
اسم جدید خیابان را دوست نداشتم
«فاطمه» دیگر شهروندی است که در اینباره به «ابتکار»
میگوید« :طبیعی است وقتی اسم خیابان یا حتی شخص تغییر
میکند طول بکشد تا آن را با نام جدید یاد کنی ،مثال نام یک
خیابانی را که چند سالی در آن منطقه زندگیکرده بودیم تغییر
کرد و چون من اسم جدید را دوست نداشتم اصرار به نام قدیمش
داشتم اما مجبور بودم برای آدرس و نامه یا قبوض گاز ،آب و
برق نام جدید را بگویم .با این حال اگر گذرم به آن منطقه بخورد
همچنان آنجا را به نام قدیمی یاد میکنم».
«حسین» نیز دیگر شهروندی است که همچون «فاطمه»

حفظ نام جدید یک خیابان در ذهنش را سخت میداند و به
«ابتکار» میگوید« :من معموال با همان نام قدیمش یادم میماند
و چند سال طول میکشد تا نام جدید در ذهنم جایگزین نام
قبلی شود».
موقع آدرس دادن قضیه گیجکننده میشود
شهروند دیگر در پاسخ به «ابتکار» توضیح میدهد« :اگر بخواهم
بر اساس تجربه خودم نظر بدهم راستش نام خیابان فرعیای که
ما در آن زندگی میکنیم سالهاست که تغییر کرده است اما ما
همچنان از همان نام قدیمی آن استفاده میکنیم ،فقط هم من
نیستم سایر ساکنان این منطقه هم همینطور هستند .این قضیه
وقت آدرس دادن و شرایطی اینگونه موقعیت گیجکنندهای را به
وجود میآورد .البته خودم ترجیح میدهم که همان نام قدیم
بر خیابان و کوچهها بماند به هر حال آن اسامی هستند که به
مکانها هویت میدهند اما معموال سعی میکنم همان را بگویم

که بقیه هم به کار میبرند تا دچار مشکل نشوم».
«شادی» در اینزمینه به «ابتکار» میگوید« :بیشتر اوقات از
نام قدیمی خیابان یاد میکنم مخصوصا اگر آن خیابون زندگی
کرده باشم یا رفتوآمد زیاد داشته باشم .خیلی طول میکشد
اگر دو موردی که گفتم در مورد آنها صدق کند .بهعنوان مثال نام
خیابانی که چندین سال در آن زندگی کردیم ناگهان تغییر کرد.
بعد از گذشت چندین سال من همچنان اسم قدیم را نام میبرم
حتی با اینکه دیگر در آن محله زندگی نمیکنیم».
نامگذاری معابر هم دستخوش تغییر شد
اظهارات مردم در اینخصوص در حالی است که یک پژوهشگر
با بررسی اسامی خیابانهای تهران قبل و بعد از انقالب اسالمی
به این نتیجه رسیده که بعد از انقالب به جای تاکید بر اسامی
خاندان پهلوی ،نزدیکان این رژیم و اسامی شخصیتهای پیش از
اسالم بهخصوص شاهان ،بر اسامی شهدا و مبارزان صدر اسالم،
شخصیتهای مبارز با رژیم پهلوی و شهدای انقالب اسالمی و
نیز ائمه(ع) تاکید شده است .از این منظر است که نام خیابان
پهلوی در تهران به خیابان مصدق تغییر میکند (این خیابان این
روزها نام ولیعصر بر خود دارد) ،نام اتوبان و پارک شاهنشاهی به
اتوبان مدرس و پارک ملت تغییر میکند ،خیابان شاه ،خیابان
جمهوریاسالمی میشود ،خیابان بوذرجمهری به نام 15خرداد
خوانده میشود ،نام خیابان قوامالسلطنه به  30تیر و خیابان
کورش کبیر به دکتر شریعتی تغییر میکند .جالب است بدانید
نامگذاری اسامی خارجی بر خیابانهای تهران و نیز نامگذاری
اسامی جغرافیایی بر معابر جزو سیاستهای نامگذاری در هر دو
دوره قبل و بعد از انقالب اسالمی است.
اما نامگذاری معابر تهران البته پس از انقالب هم دستخوش
وقایعی شد ،مثال نام بابیساندز بر کوچه کناری سفارت انگلیس
گذاشته شد.
نام خیابان خالد اسالمبولی برای همیشه نمادی از رابطه قطع
شده ایران و مصر بود و البته با بیش از  200هزار شهید جنگ
تحمیلی اکثر معابر تهران بهخصوص کوچهها به نام این شهیدان
نامگذاری شد.
همه اینها درحالی است که هم نفس تغییرنامها پس از پیروزی
انقالب و هم به یاد ماندن برخی اسامی قدیمی با وجود تغییر
رسمی آن نشان داد آنچه نام خیابانها را تغییر میدهد ذهن مردم
است ،نه نوشته روی تابلوها.

معاون برنامهریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت:

رئیس شورای شهر تهران:

الکترونیکی کردن خدمات سالمت در سال  ۹۷به ثمر میرسد

مهمترین مطالبه عمومی مبارزه با فساد است

معاون برنامهریزی راهبردی و هماهنگی وزارت
بهداشت با بیان اینکه الکترونیکی کردن خدمات
و استفاده از فناوری اطالعات ،به کیفیت ،جامعیت،
پوشش عادالنه خدمات و کاهش هزینهها کمک
میکند ،گفت :با تمهیداتی که انجام شده ،اقداماتی که
در حوزه الکترونیکی کردن خدمات سالمت از چهار
سال قبل آغاز شده ،در سال ۹۷به ثمر میرسد.
به گزارش ایسنا ،علیاکبر حقدوست با اشاره به برگزاری
نشست مشترک وزرای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :با توجه به اینکه عزم دولت
و وزارت بهداشت بر مدیریت منابع است ،داشتن اطالعات به
روز ،بههنگام ،جامع و کامل که بتواند محلهای هزینهها را
شناسایی کرده و کنترل کند ،بهعنوان یک ضرورت از سوی

دولت به دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات ابالغ شد.
وی ادامه داد :بین وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات زمینههای همکاری خوبی وجود دارد ،از جمله اینکه وزارت ارتباطات میتواند
دسترسی ما را به دادههای بانکهای سایر معاونتها و وزارتخانههایی که داده های مرتبط با حوزه سالمت دارند ،فراهم و تسهیل
کند و در تامین نیروهای تخصصی انسانی نیز کمک کند.
معاون برنامهریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت دراین خصوص ادامه داد :در وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات ،بعضی از
قوانین و مقررات دست و پا گیر است که با گفتوشنودهایی که صورت گرفت ،نقاطی مشخص شد ،تا تسهیالتی در زمینه قوانین
و مقررات و دسترسیها ایجاد شده و همچنین استارت آپهایی در این زمینه راهاندازی شود.
حقدوست اظهار کرد :بهنظر میرسد با تمهیداتی که انجام شده ،اقداماتی که در حوزه الکترونیکی کردن خدمات سالمت از چهار
سال قبل آغاز شده است ،در سال ۹۷به ثمر برسد و سال ۹۷سال بهیادماندنی در این حوزه خواهد بود.
معاون برنامهریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت درخصوص قولهایی که از سوی وزارت ارتباطات داده شد ،گفت :وزیر
ارتباطات در حوزه دسترسیها ،بیمه تکمیلی ،تامین نیروی انسانی متخصص ،دیتای بانکها و مشاغل جدیدی که میتواند در حوزه
سالمت در ارتباط با  ITایجاد شود ،قول همکاری داد و قرار است تیم مشترکی از دو وزارتخانه نقشهراه تهیه کنند.
وی درخصوص تاثیر خدمات الکترونیک در نظام سالمت گفت :الکترونیکی کردن خدمات و استفاده از فناوری اطالعات ،به
کیفیت ،جامعیت و پوشش عادالنه خدمات و کاهش هزینهها کمک میکند و در واقع پلی است که فاصله نقاط محروم با مراکز
استانها را کاهش میدهد ،ضمن اینکه کیفیت خدمات افزایش پیدا میکند ،سرعت انتقال اطالعات و خدمات ارتقا داشته و
هزینهها کمتر میشود که ما در هر چهار بعد پیشرفتهای خوبی داشتهایم.

رئیس شورای شهر تهران مهمترین مطالبه عمومی را
مبارزه با فساد دانست.
به گزارش ایلنا ،محسن هاشمی در جلسه شورای شهر
تهران با بیان اینکه رویکرد شورای شهر تهران در سال
آینده توجه بیشتر به وظایف نظارتی و در اولویت قرار دادن
حل معضالت اصلی شهر تهران است ،گفت :در روزهای
پایانی سال قرار داریم ،ایامی که برای اکثر شهروندان این
روزها ایامی باطراوت و مقدمه تعطیالت نوروزی است ،اما
برای خدمتگزاران شهرداری و دیگر دستگاهها مانند نیروی
انتظامی ،اورژانس و همچنین مادران ،پرکارترین روزهای سال
است که جا دارد از طرف اعضای شورای شهر تهران به همین
مناسبت به این عزیزان خداقوت گفته شود .هاشمی ویژگی
سال 1396برای مدیریت شهری تهران را ثبت رکورد بی
سابقه مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات شورای شهر تهران دانست و گفت :این انتخاب هم نشاندهنده مطالبه جدی ایجاد
تحول در مدیریت شهری و هم نشانگر میزان اهمیت مدیریت شهری در افکار عمومی بود که با آرایی حدود سه برابر دورههای
گذشته ،شورای پنجم را موظف به تحقق مطالبات خود کردند .وی ادامه داد :بار امانت مردم بر دوش ما ،بارسنگینی است که تالش
کردهایم ،طی حدود  6ماه سپری شده از مسئولیت شورای پنجم آن را به سوی مقصد ببریم و قطعا توان و عملکرد ما در برابر
انتظارات شهروندان و وظایفمان ،دچار قصور و تقصیر است ،اما تالش ما براین است که در سال جدید با استفاده از تمامی توان
و ظرفیت کارشناسی و اختیارات قانونی ،تحول و بهبود در عملکرد مدیریت شهری را تسریع کنیم .هاشمی با بیان اینکه رویکرد
شورای شهر تهران در سال آینده توجه بیشتر به وظایف نظارتی شورا و در اولویت قرار دادن حل معضالت اصلی شهر تهران از طریق
اقدامات زیربنایی و شتاب در روند توسعه پایدار شهری است ،افزود :امروز در جامعه ،یکی از مهمترین مطالبات عمومی ،مبارزه با
فساد وکاهش تخلفات ،رانت و مفاسد اقتصادی است و در این حوزه شورای پنجم حاکم کردن اصل شفافیت و کاهش انحصار ،رانت
و تبعیض در مدیریت شهری را سرلوحه فعالیتهای خود قرار میدهد.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد :از شهروندان شریف تهرانی نیز انتظار داریم ،حمایت و اعتماد خود به شورای پنجم را که با
آرای خود در سال ،1396ماندگار کردند با مطالبه گری و نقد سازنده مدیریت شهری در سال 1397تداوم ببخشند چراکه بدون
حمایت و همراهی مردم ،نمیتوان گامی رو به جلو برداشت.
وی به اتفاقات سال  96اشاره و تصریح کرد :سال 1396برای شهروندان تهرانی توام با معضالت جدی در حوزه آلودگی هوا،
نگرانی در برابر خطر زلزله و افزایش آسیبهای اجتماعی بود که تالش میکنیم این معضالت را اگر در سال پیش قابل رفع نیستند،
کاهش دهیم.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزشوپرورش:

ِ
نمرات امتحان نهایی در سه سال اخیر  12بود
میانگین
رئیس مرکز سنجش آموزشوپرورش با اشاره به قانون
حذف کنکور گفت :در قانون حذف کنکور تعارض وجود
دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی وزارت
آموزشوپرورش ،در ادامه سلسله نشستهای برنامه پاسخگویی
در استودیو الفبا ،عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت
آموزشوپرورش مهمان این برنامه بود.
در این نشست عمادی با اشاره به اهمیت نقش سنجش در فرایند
یاددهی و یادگیری گفت :ارزشیابی بخش مهمی از فرایند یاددهی
و یادگیری است و این بخش در سند تحول آموزش وپرورش نقش
پررنگی دارد و در ساحتهای ششگانه سند تحول مطابق الزاماتی
که برای یادگیری مطلوب آمده است ،سنجش نقش عجین شدهای
با این ساحتها دارد.
وی با اشاره به تاریخچه ارزشیابی در آموزشوپرورش گفت :زمانی
ارزشیابی بهصورت امتحانات پایانی دیده میشد و ما شاهد برگزاری
ث یا پایان سال تحصیلی بودیم و برنامه زمانی برای
امتحان های ثل 
درس دادن و زمانی برای امتحان گرفتن در نظرگرفتهشده بود که
بزرگترین نمود آن پایان فرایند یاددهی در اردیبهشتماه و شروع
فرایند امتحانات در خردادماه بود اما در حال حاضر ارزشیابی بخشی
از فرایند یاددهی و یادگیری شده است و ارزشیابی تواما با یادگیری
اتفاق میافتد.

این مقام مسئول به شیوههای مختلف ارزشیابی اشاره کرد و
گفت :ارزشیابیها در حال حاضر به سه دسته تقسیم میشود،
ارزشیابی فرایندمحور که در طول فرایند یاددهی اتفاق میافتد،
ارزشیابی نتیجه محور که بر اساس آزمون است و شیوه امتحانات
نهایی بر این اساس است و در پایان هر دوره از دانش آموزان چنین
آزمونی گرفته میشود و ارزشیابی تلفیقی که ترکیبی از این دو
ارزشیابی است و در پایان سال تحصیلی با تلفیق ارزشیابی نتیجه

محور و فرایندمحور ،میزان یادگیری فرد مشخص میشود.
عمادی با اشاره به نیازهایی که برای سنجش در این مرکز الزم
است ،اظهار کرد :برای اجرای سند تحول نیاز به تحوالت ساختاری
در سازوکار ،تجهیزات ،تشکیالت و زیرساختها داریم و در این راستا
برای ارزشیابی مناسب و منطبق با شرایط روز نیاز به الزاماتی داریم.
وی درباره ساختار فعلی ارزشیابی در وزارت آموزشوپرورش اظهار
کرد :در حال حاضر ساختار ارزشیابی در آموزشوپرورش پراکنده
است و معاونتهای مختلف با توجه به مسئولیتهایی که دارند
ارزشیابیهایی انجام میدهند و مرکز سنجش فقط وظیفه برگزاری
امتحانات نهایی را بر عهده دارد که در پایان دورههای تحصیلی
انجام میشود ،پیشنهاد ما یکپارچه شدن ارزشیابیها توسط یک
مرکز است ،به طوری که قوانین اصلی ارزشیابی توسط شورای عالی
آموزشوپرورش تهیه شود و سایر کارها برعهده مرکز یکپارچه و
مستقل ارزشیابی قرار گیرد.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزشوپرورش در بخش دیگری
از سخنان خود با اشاره به ارزیابیهایی که در مرکز انجام میگیرد
اظهار کرد :تمامی ارزیابیها نشان داده است جایی که مدیریت
مدارس خوب بوده است اعم از وضع اقتصادی و اجتماعی که
مدرسه در آن قرار داشته است ما نتایج خوبی را گرفتهایم.
وی همچنین به میانگین نمرههای دانشآموزان در طی سه سال
گذشته اشاره کرد و گفت :در طول این سه سال میانگین این نمرهها

در کل کشور حدود  ۱۲بوده است ،اما این نمرهها را به تفکیک
منطقه ،شهر و استان هم داریم.
عمادی درباره برگزاری امتحانات نهایی در سالهای ما قبل پایان
دورههای تحصیلی ،گفت :ممکن است نظام سنجش و پذیرش
دانشجو ما را مجبور کند در پایههای پایینتر آزمون نهایی برقرار
کنیم و موظف شویم تا سوابق تحصیلی مربوط به سه سال آخر
متوسطه را اعالم کنیم.
وی در مورد تهیه شاخصهایی برای شورای عالی از طرف این
مرکز اشاره کرد و گفت :شورای عالی آموزشوپرورش شاخصهای
کلی برای ارزیابی نظام آموزشوپرورش ابالغ کرده است و رصدهای
این شاخصها را برعهده مرکز سنجش گذاشته است که این
شاخصها را بهصورت سالیانه ارزیابی کرده و در اختیار شورای عالی
یدهیم.
شوپرورش قرار م 
آموز 
این مقام مسئول با اشاره به مصوبه حذف کنکور اظهار کرد:
در حال حاضر ۸۵درصد رشتهها با سوابق تحصیلی تعیین رشته
میشود و عم ً
ال در ۱۵درصد رشتهها رقابت کنکور انجام میگیرد
و اعمال سوابق تحصیلی برای تفکیک داوطلبان در رشتههای
پر متقاضی کفایت نمیکند زیرا آزمونهای آموزشوپرورش
آزمونهای غربالگر نیست درحالیکه کنکور برای غربالگری است
و در آن طوری سؤاالت طراحی میشود تا تفکیک افراد قابل انجام
باشد.
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اخبار
خانههای ورزش روستایی راه اندازی شد
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از راهاندازی خانههای ورزش
روستایی در استانهای سراسر کشور خبر داد و گفت :این اقدام امسال با
هدف توسعه ورزش بومی و محلی و کاهش آسیب در روستاها انجام شد
که در خور تحسین در حوزه پیشگیری از اعتیاد بود.
به گزارش ایرنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر ،علی مویدی در شصت و چهارمین
جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد که در ستاد برگزار شد ،گفت :هر چه
درحوزه پیشگیری از اعتیاد و این کمیته سرمایهگذاری کنیم در حوزه صیانت کمتر
هزینه پرداخت خواهیم کرد.
قائم مقام دبیرکل ستاد با بیان اینکه یکی ازمطالبات ریاستجمهوری ،ارتقای امید
و نشاط عمومی با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی است ،اظهار کرد :معتقدیم
توجه به این امر موجب رفع گرفتاریهای ناشی از اعتیاد میشود ،بنابراین از همه
دستگاههای فرهنگی و پیشگیری کشور میخواهیم در اجرای برنامههای خود به
آن توجه کنند.
وی افزود :تولید برنامه تخصصی همچون «نود» برای حوزه پیشگیری از اعتیاد
کاری را فوقالعادهای است که میتواند محتوایش از کمیته فرهنگی و پیشگیری
از اعتیاد ستاد باشد.

بازنگری بسته ترویج زایمان طبیعی
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی وزارت بهداشت ،از
بازنگری بسته ترویج زایمان طبیعی با هدف کاهش آمار سزارین در کشور
خبر داد.
به گزارش مهر ،بهزاد کالنتری در اجالس معاونان درمان دانشگاههای علوم
پزشکی کشور ،با بیان اینکه در زمینه ارتقا هتلینگ اقدامات زیادی توسط مراکز
صورت گرفته است ،گفت :درحال حاضر توجه به زیرساختهای تاسیساتی
بیمارستانی در اولویت است.
وی افزود :طرح استحقاق سنجی الکترونیکی درمان بیمه شدگان در چهار استان
مازندران ،البرز ،کرمان و شیراز آغاز شده است ،این طرح به منظور شناسایی پوشش
بیمهای فرد و همپوشانی بیمهای صورت گرفته است ،البته هر بیمارستانی که از
لحاظ  HISکامل بوده و اعالم آمادگی کند ،میتواند تحت سرویس قرار گیرد.
کالنتری ادامه داد :بازنگری بسته ترویج زایمان طبیعی نیز با هدف کاهش هرچه
بیشتر تعداد سزارینها صورت گرفته است که این بازنگری تا آخر هفته به دانشگاهها
ارسال خواهد شد تا با دریافت نقطه نظرات همکاران از ۱۶فروردین  ۹۷شیوه
بازنگری شده آن اجرایی شود.
وی گفت :در زمینه ارتقا هتلینگ اقدامات زیادی توسط مراکز صورت گرفته
است ،با توجه به بازدیدهای صورت گرفته در حال حاضر توجه به زیرساختهای
تاسیساتی بیمارستانی در اولویت است ،بنابراین در این راستا با معاونت توسعه
هماهنگیهای الزم صورت گرفته است.
کالنتری اظهارکرد :تفکیک کلینیکهای ویژه با هدف ایجاد استقالل در این
دسته از مراکز بوده که زمینهساز رضایت هر دو گروه بیمار و پزشکان شده است،
دانشگاهها میتوانند مراکز را با در نظر داشتن هر نوع شیوه مدیریتی واگذاری کنند،
مناسبترین عملکرد دانشگاهها در این زمینه و در آینده از موارد قابل بررسی و
قابلتقدیر خواهد بود.
وی افزود :تاسیس مراکز جامع توانبخشی در هر استان با تعرفه دولتی و با
مشارکت بخش خصوصی نیز بنا به نیاز باید با جدیت پیگیری شود تا از آغاز سال
آینده بحث واگذاری و جانمایی این مراکز با جدیت پیگیری شود.

اعالم نحوه پرداخت
اجارهبها و بدهی خوابگاههای دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،نحوه محاسبه و پرداخت اجاره بهای
سراها(خوابگاهها) و نحوه پرداخت بدهی نیمسالهای قبلی را تشریح کرد.
به گزارش مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،با توجه به چهل
و پنجمین مصوبه هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان در ابتدای هر نیم سال
تحصیلی و قبل از ورود به سرای(خوابگاه) دانشجویی ملزم به پرداخت اجارهبها
هستند که در این صورت تا ۹۰روز از ابتدای نیمسال تحصیلی مشمول ۱۰درصد
تخفیف میشوند.
در صورت پرداخت نکردن مبلغ از روز  ۹۱تا پایان نیمسال تحصیلی مبلغ تخفیف
از بدهی سکونت نقدی کسر شده و مبلغ به صورت نقدی و بدون تخفیف محاسبه
میشود ،تغییرنام مییابد و استفاده از سرا(خوابگاه) در نیمسال بعد مشمول تسویه
بدهی خواهد بود.
در این راستا نحوه محاسبه و پرداخت اجاره بهای سراها و نحوه پرداخت بدهی
نیم سالهای قبلی به این شرح است :درخصوص دانشجویانی که یک دوره تحصیلی
و چند نیم سال از سرا بهرهمند هستند ،مبلغ اجارهبهایی که به صورت نقدی ثبت
شده است باید در ابتدای همان نیمسال تحصیلی واریز شود.
در حال حاضر با تغییر اعمال شده در سامانه چنانچه دانشجو برای بدهی نقدی
در نیم سال قبلی مبلغی بدهکار باشد واریزی اجاره بهای نیم سال اول  ۹۶-۹۷به
بعد برای بدهی های قبلی لحاظ شده تا تصفیه شوند.
اگر نحوه پرداخت اجارهبها به جای نقدی بهصورت بدهی ثبت شده باشد ،مشمول
این فرایند نمیشود و سیستم آن بدهی قابل تقسیط در زمان فارغ التحصیلی تلقی
میشود.

استخدام  ۱۸هزار نفر در مهر۹۷
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش از رایزنی برای
استان محروم کشور از  ۱۵فروردینماه در
توزیع شیر در مدارس هفت
ِ
صورت تامین اعتبار خبر داد.
به گزارش ایلنا ،علی الهیارترکمن درباره آخرین وضعیت توزیع شیر در مدارس
اظهار داشت :فعال نتوانستهایم؛ اعتبارات توزیع شیر در مدارس سراسر کشور را تامین
کنیم ،اما بنا داریم در راستای بهبود شاخصهای تغذیه دانشآموزی با رایزنی در
هفت استان محروم کشور در مقطع ابتدایی شیر را توزیع کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که این هفت استان کدامها هستند؟ گفت :استانهای
محروم را از وزارت بهداشت استعالم خواهیم کرد ،در حال حاضر آموزشوپرورش
این پیشنهاد را آماده کرده تا از ۱۵فرودین در صورت تامین اعتبار و در جهت ترویج
و گسترش فرهنگ سالمت و تغذیه سالم در مدارس این طرح را اجرایی کند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزشوپرورش همچنین از استخدام ۱۸هزار
نفر در آموزش و پرورش در مهر  ۹۷خبر داد و گفت :اخیرا از سازمان اداری-
استخدامی ۱۵هزار مجوز جذب معلم به استناد ماده  ۲۸اساسنامه دانشگاه فرهنگیان
گرفتهایم و سه هزار سهمیه استخدامی مصرف نشده از دوره قبل باقی مانده است.
الهیارترکمن با اشاره به اینکه به زودی دفترچه استخدام در آموزشوپرورش از طریق
سازمان سنجش اعالم میشود ،درباره زمان برگزاری آزمون گفت :قبل از نیمه اول
اردیبهشت ،آزمون استخدامی برگزار میشود و ۱۸هزار نفر از مهر ۹۷در مدارس به
کار گرفته خواهند شد.

