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ایران در رتبه دوم
تخریب تاالب ها

ایسنا  -یک عضو تیم مطالعاتی طرح تدوین برنامه مدیریت جامع حوزه آبریز تاالب بین المللی گاوخونی گفت :متاسفانه هم اکنون 24تاالب
در کشور وجود دارد و ایران در مقام دوم به لحاظ تخریب تاالب ها در دنیا قرار گرفته است .چمنی افزود :متأسفانه پنج تاالب ایران در فهرست
مونترو (فهرست تاالب های در خطر) قرار گرفته است و از جمله این تاالب ها ،تاالب ارومیه ،ارژن ،پریشان ،میان کاله و گاوخونی است.

یک خبر یک نکته
وزیر بهداشت:بیمه ها پول وزارت بهداشت
را بدهند

دستچین
معاون ناجا :امسال افزایش کشف حجاب و
بی بندوباری نداشتیم
مهر -معاون اجتماعی ناجا گفت :امسال نیز ،افزایش
کشف حجاب و بی بند و باری نداشتیم ،اما در برخی نقاط،
بدحجابی وجود دارد.

ساماندهی خدمات درمانی در کشور بدون
تجمیع بیمه ها امکان پذیر نیست
ایرنا-عضو کمیسیون بهداشت گفت :اگر طرح تجمیع
صندوق های بیمه اجرا نشود ،وزارت بهداشت نمی تواند
حوزه درمان کشور را ساماندهی کند.

کشاورزی 8 ،محصول زراعی پر مصرف را
بررسی کرد .نتیجه بررسی ها نشان داد که
در  8درصد این محصوالت باقیمانده سموم
کشاورزی بیش از حد مجاز است که وضعیت
نگران کننده ای است.
وی ادامه داد :محصوالتی که در آخرین پایش
وزارت بهداشت بررسی شد شامل پیاز ،گوجه
فرنگی ،سیب زمینی ،برنج ،خیار و چند میوه
پر مصرف بود و در پایش جدیدی که به تازگی

گزارشی از اجرای طرح رتبهبندی فرهنگیان

رتبهبندیهای پردردسر

علیرضا کافی  -اواخ��ر س��ال گذشته بود
ک��ه تصویب ن��ظ��ام رت��ب��ه ب��ن��دی معلمان از
آخ��ری��ن جلسه هیئت دول���ت ب��ی��رون آمد
و چشم فرهنگیان به اول مهر دوخته شد
تا از س��ال تحصیلی جدید بر اس��اس رتبه
های پایه،ارشد،خبره و عالی که بر اساس
تحصیالت و سوابق کاری شان به آن ها تعلق
میگرفتتغییرمحسوسیدرحقوقومزایای
شان ایجاد شود.
آنگونه که وزیر آموزش و پرورش وعده می داد
باید دریافتی فرهنگیان بسته به رتبه ای که
دارند بین 300تا 800هزار تومان افزایش
یابد .سرانجام ،اما انتظار ها به سر رسید و
با شروع ماه مهر،احکام معلمان صادر شد و
بر اساس ضوابط مصوب ،هر یک از معلمان
دارای رتبه های پایه ،ارشد ،خبره و عالی باید
به ترتیب از ۳۵،۲۵،۱۵و ۵۰درصد افزایش
امتیاز حق شغل برخوردار شوند.اکنون گویا
معلمان با رقم هایی متفاوت از آنچه به آن ها
وعده داده شده بود در احکامشان مواجه شده
اند.رقم هایی که گالیه مندی تعداد زیادی
از معلمان را به همراه داشته است و برخی از
آن ها در تماس با روزنامه خواستار پیگیری
موضوع شدند.
گزارش میدانی خبرنگار خراسان از مدارس
و بررسی صحبت های معلمان در پایه های
مختلف و البته با رتبه های مختلف حکایت
از ای��ن دارد که گویا در حکم ه��ای ص��ادره
ب��رای معلمان نیز ای��ن گونه آم��ده اس��ت که
اجرای مرحله نهایی این طرح در سال ۹۵

انجام خواهد گرفت و آنچه ام��روز به آن ها
پ��رداخ��ت ش��ده ،بخشی از تعهدات است.
یکی از مسئوالن وزارت آموزش و پرورش که
نخواست نامی از او برده شود نیز در گفت وگو
با خراسان از اجرای کامل طرح رتبه بندی در
سال های آتی خبر داد و گفت :برای رسیدن
به آنچه در سند تحول بنیادین آمده است به
زمان نیاز داریم و به یکباره نمی توان تمامی
طرح را اجرا کرد.
خانم دبیری با م��درک کارشناسی و البته
18سال سابقه کاری ،تنها 250هزار تومان
افزایش حقوق داشته اس��ت.او درحالی با
رتبه ارشد حرفه ای این میزان افزایش حقوق
را داشته که همکارش با 5سال سابقه کار
بیشتر ،مدرک کارشناسی ارشد و رتبه خبره
حرفه ای تنها 230ه��زار تومان به حقوقش
اضافه شده است.تفاوتی که حتی فرهنگیان
نیز علت آن را نمی دانند و تنها به نحوه اجرای
آن گالیه دارند .در دبیرستان دیگری ،تنها
250هزار تومان به دریافتی دبیر عربی ،آن
هم با 23سال سابقه کار و رتبه خبره اضافه
ش��ده،درح��ال��ی ک��ه دره��م��ان م��درس��ه یکی
دیگر از معلمان با داشتن مدرک کارشناسی
و 5سال سابقه کار کمتر ،افزایش حقوقی
430هزار تومانی داشته است.از رتبه اش که
می پرسم رتبه ای پایین تر از همکارش دارد
و این میزان افزایش را با رتبه ارشد حرفه ای
دریافت کرده است.
وضعیت برای معلمان با سابقه و دارای رتبه
عالی که قرار بود 800هزار تومان افزایش

شروع شده 30 ،محصول کشاورزی بررسی
و نتیجه این ارزیابی نیز تا پایان امسال اعالم
می شود.
معاون غذا و داروی وزی��ر بهداشت اضافه
کرد :اگر نتیجه این پایش نیز شبیه ارزیابی
قبلی باشد ،وزارت جهاد کشاورزی به عنوان
متولی این حوزه باید اقدامات جدی تری
را ب��رای پیشگیری از باقیماندن سموم در
محصوالت کشاورزی انجام دهد.

پی
گیری

حرف

دیناروند گفت :بررسی های وزارت بهداشت
نشان می دهد که میزان باقیمانده سموم
در برخی محصوالت کم و در حد یک درصد
تولیدات آن محصول اس��ت ام��ا در برخی
محصوالت دیگر این میزان زیاد و در حدود
 30درص��د تولیدات زراع���ی آن محصول
است.
رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد :با وجود
این ،مسئله ای که بیشتر وزارت بهداشت را

روی خط رسانه ها
نگران کرده باال بودن میزان نیترات در برخی
محصوالت کشاورزی است که میزان آن به
مراتب بیش از سموم آفات نباتی است.
وی افزود :راه حل این است که وزارت جهاد
کشاورزی به کشاورزان آموزش دهد که سم
را به موقع و بجا مصرف کنند ،از سموم غیر
مجاز استفاده نکنند و از مصرف بیش از حد
مجاز سموم بپرهیزند و یکسری اصول بهینه
کشاورزی را رعایت کنند.

مردم

حقوق داش��ت��ه باشند ه��م ب��ه همین شکل
است.معاون اجرایی یکی از دبیرستان های
دخترانه تهران با مدرک فوق دیپلم و27سال
سابقه و دارا بودن رتبه عالی 390هزار تومان
ب��ه حقوقش اض��اف��ه ش��ده اس��ت.دری��ک��ی از
دبیرستان های شهر کرج هم وضعیت به
همین شکل است.
دبیر ریاضی این مدرسه با 27س��ال سابقه
تدریس،مدرک کارشناسی و رتبه عالی410
هزار تومان افزایش دریافتی داشته است.این
البته باالترین دریافتی در این مدرسه است
چون یکی از همکارانش با 15س��ال سابقه
و مدرک کارشناسی فقط 150ه��زار تومان
اف��زای��ش دریافتی داشته اس��ت .وضعیتی
که تقریبا برای اکثر معلمان دارای کمتر از
24سال سابقه یکسان است و افزایش حقوق
هایشان از 250هزار تومان باالتر نمی رود.
یکی از معلمان با 4سال سابقه هم هیچ گونه
افزایش حقوقی نداشته و می گوید بر اساس
طرحی که دادند قرار بود 15درصد به حقوق
معلمان با رتبه پایه هم اضافه شود ،اما وقتی از
کارگزینی پیگیری کردیم گفتند معلمانی که
کمتر از شش سال سابقه کار دارند مشمول
این طرح نمی شوند.چند روز قبل هم رئیس
فراکسیون فرهنگیان مجلس ،درگفت وگو با
فارس از شکایت بسیاری از معلمان نسبت به
نحوه اعمال طرح رتبه بندی و افزایش حقوق
ها خبر داد.ن��ق��وی حسینی گفت:معلمان
نسبت به نحوه اج��رای این طرح معترضند
و می گویند تناسبی بین سابقه و مدرک

دوقلوهایی که تا به دنیا آمدن دستان
یکدیگر را رها نکردند
آفتاب  -همانطور که در
عکس مشخص است در
واق��ع قل پسر به نشانه
حمایت ،دستان خواهر
خود را گرفته است.این
خواهر و برادر آمریکایی تا به دنیا آمدن دستان یکدیگر را
گرفته بودند و همانطور که در عکس مشخص است در واقع
قل پسر به نشانه حمایت ،دستان خواهر خود را گرفته است
و با وجود تمهیداتی که پزشکان قبل از زایمان به کار بستند
باز هم این پسر سرسخت حاضر به جدا شدن از خواهر خود
نبود و سرانجام پزشکان مجبور شدند که عمل سزارین را
انجام بدهند.

طرح فاضالب تهران نامزد دریافت جایزه
جهانی انرژی
عکس از آرشیو

محسنی-وزیربهداشتاظهارکرد :بیمههابعدازگذشت۷
ماه از سال ،فقط  ۶درصد از بدهی خود را پرداخت کرده اند
درحالیکه ۶۰درصدازپولبیمههاصرفحقوقودستمزد
کادر درمانی می شود .به گزارش مهر،هاشمی با گالیه از
برخی واکنش های مدیران سازمان های بیمه ای که مدعی
شده اند چون از دولت طلب دارند بنابراین مطالبات مراکز
درمانیوپزشکانراپرداختنمیکنند،اظهارکرد:اینپول
بیمهها،بهحقوقپزشکوپرستاروخدماتیکهبهبیمارانارائه
میشوداختصاصدارد.ویگفت:نمیشودپولبیمهدرمان
رادربخشمستمریبگیرانویاسرمایهگذاریهزینهکرد.
مدت هاست که وزیر بهداشت از پرداخت نشدن بدهیبیماران از سوی بیمه ها گالیه می کند و نسبت به تبعات این
تاخیرهشدارمیدهداماگویاگوشبیمههابهاینهشدارها
بدهکار نیست .تاخیر در پرداخت مطالبات وزارت بهداشت
ومراکزدرمانیمسبوقبهسابقهاستودرگذشتهنیزشاهد
آن بوده ایم؛ تاخیری که اغلب دود آن به چشم بیماران می
رفتچراکهمراکزدرمانیبههرحالبرایارائهخدمتناچار
به تامین هزینه های خود حتی از جیب بیمار می شدند تا از
رسیدن به مرز بحران پیشگیری شود .اکنون نیز به نظر می
رسد بیمه ها همچنان نسبت به پیامدهای این تاخیرها بی
تفاوتندوعجلهایبرایپرداختآنندارند.بهنظرمیرسداین
تاخیرهاکمکمبهموضوعیچالشبرانگیزمیاندووزارتخانه
بهداشت و رفاه اجتماعی تبدیل می شود و عالمت سوالی
در برابر همکاری های خوب این دو وزارتخانه به ویژه پس از
اجرایطرحتحولسالمتقرارمیدهدکهدرنهایتاجرای
اینطرحرانیزبهچالشمیکشد.

هشدار وزارت بهداشت درباره وجود سم بیش ازحدمجاز در  8محصول پرمصرف
رئیس سازمان غذا و دارو از وجود باقیمانده
بیش از حد مجاز سموم کشاورزی در برخی
محصوالت زراع��ی پر مصرف هشدار داد و
گفت :وزارت جهاد کشاورزی باید اصول
بهینه استفاده از سموم را به ک��ش��اورزان
آموزش دهد.
رسول دیناروند روز سه شنبه در گفت و گو
با ایرنا افزود :سازمان غذا و دارو در آخرین
پایش خود ب��رای بررسی باقیمانده سموم
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تحصیلیوافزایشحقوقمعلمانوجودندارد.
وی تاکید کرد :همانطور که قب ً
ال در بیانیه
فراکسیون فرهنگیان اعالم کردیم ،آنچه به
عنوان طرح رتبه بندی از طرف دولت اجرا
می شود با آنچه در مجلس بود ،متفاوت است.
وی ادام��ه داد :مجلس در پی تغییر ماهیت
جایگاه معلم بود و اعتقاد داریم که باید ماهیت
معلمی را از حالت اشتغال و کارمندی خارج
کنیم و به یک حوزه فعالیت علمی و فرهنگی
تغییردهیم.نقویحسینیافزود:آنچهمجلس
به دنبال آن ب��ود ،ای��ن اس��ت که رتبه بندی

شامل همه نیروهای آموزش و پرورش شود و
حتی در خصوص بازنشستگان قابل اعمال
ش��ود؛ اما االن آنچه که از طرف دول��ت اجرا
می شود عم ً
ال بخش عمده ای از معلمان از
مدار بهره مندی از رتبه بندی خارج می شوند
و نیز شامل بازنشستگان فرهنگی نمی شود.
وی تصریح کرد :پرسش دیگری که معلمان
می کنند این است که باالخره این افزایش
حقوقبهجهترتبه بندی،بهکدامبندحقوقی
در احکام اضافه می شود ،آیا موقت بوده یا
دائمی است و در بازنشستگی اثر دارد؟

عصر ای��ران  -رئیس بنیاد جهانی ان��رژی گفت :طرح
فاضالب ایران به عنوان یکی از  ١٥پروژه برتر جهان در
سال  ٢٠١٦در میان طرح های برتر همه کشورها از جمله
آمریکا ،انگلیس ،کانادا ،چین و استرالیا انتخاب و نامزد
دریافت جایزه جهانی ان��رژی شناخته شده است.بنیاد
جهانی انرژی به عنوان بزرگ ترین مرجع ارزیابی و حامی
طرح های محیط زیستی به ویژه انرژی است که در حدود
 ٣٠سال است فعالیت خود را آغاز کرده است و بیش از
 ١٧٧کشور جهان عضو رسمی این بنیاد هستند.

رستورانی با ظاهر بیمارستان

مهمترین نکات
معلمی با 23س��ال سابقه و رتبه خبره250 ،ه���زار تومان به حقوقش اضافه
شده،درحالی که همکارش با مدرک کارشناسی و5سال سابقه کمتر افزایش حقوقی
430هزار تومانی داشته است.
یک مسئول :به زمان نیاز داریم و به یکباره نمی توان تمامی طرح را اجرا کرد.
یک نماینده :آنچه مجلس به دنبال آن بود ،این است که رتبه بندی شامل همه
نیروهای آموزش و پرورش شود.

تابناک  -شاید باورش عجیب باشد اما خیلی ها فقط به
خاطر دیدن این رستوران و غذاخوردن در آن به سنگاپور
سفر می کنند .رستورانی که تمامی دکوراسیونش شبیه
تجهیزات بیمارستان است و حتی پیشخدمت هایش هم با
لباس پرستاری از مشتریان پذیرایی می کنند .همه چیز در
این رستوران خیلی جالب است ،از نوشیدنی هایی که در
کیسه خون ریخته می شود تا سس هایی که داخل سرنگ
عرضه می شود.
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