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وزیر آموزش و پرورش:

نیازی نیست دانشآموزان خرداد در مدرسه حضور یابند
وزیر آموزشوپرورش گفت :باتوجه به فرارسیدن ماه مبارک
رمضان ،در دوره ابتدایی اگر تدریس کتابها و ارزشــیابی تا
پایان اردیبهشت ماه به پایان برسد ،نیازی نیست دانش آموزان
در خرداد ماه در مدرسه حضور پیدا کنند.
به گزارش ایلنا ،سیدمحمدبطحایی در گردهمایی اعضای
شورای معاونان ومدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور
در اردوگاه شهید باهنر تهران ،اظهار کرد :مدرسه محوری مهم
ترین سیاســت آموزش و پرورش است که با هدف کیفیت به
بخشی نظام تعلیم وتربیت صورت میگیرد.
وی گفت :مدرسه از دیرباز موردتوجه بوده و براساس سند
تحول نیز باید در کانون اصلی تعلیم وتربیت باشــد ،بنابراین
باید تالش کنیم این امر محقق شود.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد :مدرسه ،اصلیترین
ســازمان در نظام آموزش و پرورش است و حوزههای ستادی
نقش پشتیبانی دارند و من به عنوان وزیر خود را خادم مدارس
میدانم.
وی ادامه داد :متأســفانه امروزه اهمیــت اداره منطقه از
مدرسه ،اداره کل از منطقه و ستاد از اداره کل بیشتر است در
حالی که مدرسه باید از اینها مهم تر باشد.
بطحایی تصریح کرد :اجرای نظام سنجش شایستگیهای
حرفهای ،تفویض اختیار به مــدارس و اجرای طرح کنترل و
تضمین کیفیت عالی ،موضوعاتی هســتند که در آموزش و
پرورش در حال اجراست.
بطحایــی اظهار کرد :ارتباط مســتقیم با مدیران بســیار
ضروری اســت ،راهاندازی تلویزیون تعاملی نیز دراین راســتا
انجام گرفته است ،لذا مدیران نباید هیچ گاه درب دفتر خود
را بر روی ارباب رجوع ببندند و دائما باید تعامل داشته باشند

و حرف دل آنها را بشنوند.
عضو کابینه تدبیر و امید گفت :سیاست ما با نشاط سازی
مدارس و کاهش استرس است دراین راستا برحذف آزمونها
تأکید داریم و در هفتههــای آینده برنامههای جدیدی برای
مدارس تیزهوشان ارائه میکنیم.
وی تصریح کرد :از دســتاوردهای دولــت تدبیر وامید در
آموزشوپرورش ،افزایش پوشش تحصیلی و درصد باسوادی
است ،لذا تقویت مراکز یادگیری محلی در دستور کار میباشد.
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به شعار سال تأکید کرد:
مدیران کل تالش کنند اســتفاده از کاالی ایرانی در مدارس

سرپرست سازمان داوطلبان هالل احمر اعالم کرد

میشود و ارزش ریالی هر کدام از این سبدها یک میلیون ریال
است.درگاهی با اشــاره به مراحل مختلف طرح گفت :مرحله
اول مرحله شناسایی افراد نیازمند است که سعی میکنیم از
طریق افراد امین این افراد را مشخص کنیم .در مرحله دوم نیز
بنا کردن خانههای داوطلبی و فعال کردن خیران در راستای
جمع آوری کمکهای مردمی اســت و نیکوکاران کمکهای
نقدی خود را میتوانند به شــماره حساب  1500000042به
نام بانک ملت واریز کنند.سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت
هالل احمر با اشاره به اجرای مراسم باران مهربانی ادامه داد:
با اجرای برنامــه از افراد تاثیر گــذار جامعه دعوت میکنیم
تا کمکهای مردمی را جمــع آوری کنیم همچنین بازارچه
خیریهای را برگــزار میکنیم که عواید آن صرف طرح همای
رحمت میشود .وی در مورد اقالم موجود در بستههای غذایی
گفــت :اقالمی از جمله برنج ،روغن ،قند و شــکر ،حبوبات از
اقالم ســبدها هســتند که با کمک خیریانی که تامین برخی
از اقالم دیگر را متقبل میشــوند امکان اضافه شــدن به این
بستهها وجود دارد.سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هالل
احمر همچنین در مورد برپایی ســفرههای افطار تصریح کرد:
این سفرههای افطاری با حضور نیازمندان و خیران و باحفظ
کرامت نیازمنــدان در ماه مبارک رمضان برپا میشــود .وی
در مورد بســتههای غذایی که در ســال گذشته توزیع شده
اســت ،اظهار کرد :ما بودجهای برای ایــن کار نداریم و تمام
هزینههای آن از طریق مشارکتهای مردمی تأمین میشود و
سال گذشته در ایام ماه مبارک رمضان در قالب طرح «همای
رحمت»  117هزار بسته غذایی توزیع شد و در ایام نوروز در
قالب طرح «فرشتگان رحمت»  103هزار سبد غذایی تأمین
و توزیع شد.به گزارش ایســنا ،در حاشیه این نشست خبری
مقدمات ایجاد خانه داوطلب تخصصی خبرنگار نیز فراهم شد.

رییس ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با مراجع
عظام تقلید در شهر مقدس قم دیدار کرد و درباره فعالیتهای
فرهنگی ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و همکاری
این سازمان با مراجع تقلید و تقویت زیرساختهای فرهنگی
نکاتی را بیان کرد.به گزارش ایســنا ،ســعید اوحدی رییس و
جمعی از معاونان و مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران در آســتانه ماه مبارک رمضان با مراجع عظام تقلید در
شهر مقدس قم دیدار کرد و در این دیدار درباره فعالیتهای
فرهنگی ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و همکاری
این سازمان با مراجع تقلید و تقویت زیرساختهای فرهنگی
صحبت کرد.رییس ســازمان فرهنگی هنری در این ســفر با
آیات عظام علوی گرگانی ،ســبحانی ،جــوادی آملی و مکارم
شــیرازی دیدار کــرد و در این دیدارها ابتــدا به معرفی این
ســازمان پرداخت و گفت :ســازمان فرهنگــی هنری هیئت
امنایی متشکل از  ۱۱شخصیت حقوقی شامل شهردار تهران،
رییس شورای شهر تهران ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزیر
آموزش و پرورش ،رییس سازمان صدا و سیما ،رییس سازمان
تبلیغات اسالمی ،فرمانده نیروی مقاومت بسیج ،رییس حوزه
هنری ســازمان تبلیغات اســامی ،مدیرعامل کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان ،رییس شــورای فرهنگی اجتماعی
زنان شــورای عالی انقالب فرهنگــی و رییس نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاههاســت .توقع هم بر این است
که وقتی وزیر آموزش و پرورش عضو هیئت امناست ،سازمان
فرهنگــی هنری بتواند بــا بدنه دانشآموزی کشــور ارتباط
داشــته باشــد .برای اعضای دیگر هم به همین ترتیب است.
بودجه این ســازمان را هم مجلس مصوب کرده که شهرداری
تهران باید درصدی از بودجه شهرداری را صرف امور فرهنگی
کند.اوحدی ادامه داد :با این همه ،تهران متناســب با توسعه

شهری ،بلندمرتبهسازی و ظرفیت اقتصادی که دارد ،در حوزه
فرهنگی به اندازه کافی رشــد نکرده است .یکی از دالیل این
امر ،مجموعههای متعددی است که کار موازی میکنند .یکی
از رویکردهای ما این است که به سمت یک انسجام فرهنگی
برویم .سازمان فرهنگی هنری  ۶۰۰مرکز فرهنگی در اختیار
دارد کــه با هیــچ مجموعهای در تهران قابل قیاس نیســت.
 ۳۸۰کتابخانــه با یک میلیون نفر عضــو و دو و نیم میلیون
کتاب و ســه کتابخانه به صورت اختصاصی برای نابینایان را
هم در اختیار داریم.وی به ظرفیتهای زیرســاختی سازمان
فرهنگی هنری اشــاره کرد و گفت :بزرگترین ســالن تئاتر
کشــور با عنــوان پردیس تئاتر تهران را داریم که متاســفانه
تا کنون بهرهبرداری خوبی از آن نشــده اســت .همچنین در
حوزه سینما نیز سومین استودیوی فیلم سازی بزرگ کشور با
عنوان تصویر شــهر متعلق به سازمان فرهنگی هنری است.به
گفته اوحدی ،در ســال گذشته بیش از  ۲۰میلیون نفر-ورود
به مراکز سازمان داشتیم .به دلیل اینکه فضای فرهنگسراها
امن اســت ،خانوادهها هم راحتتر اعتماد میکنند ۷۶ .مهد
کودک داریم که پذیرای کودکان اســت و  ۱۰۰هزار نفر هم
از کالسهای قرآن ســازمان فرهنگی هنری به صورت رایگان
اســتفاده کردهاند.رییس ســازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران با اشاره به برنامههای ماه رمضان در این سازمان گفت:
در ماه مبارک رمضان برنامهای با عنوان «بچههای محراب» را
داریم که در مسابقهای بهترین مؤذن و بهترین مکبر نوجوان
انتخاب و تقدیر میشود .همچنین در میدان امام حسین (ع)
و چهار میدان پرتردد دیگر تهران افطاری ساده توزیع خواهد
شــد .جشنی با عنوان «دعوت» نیز با همکاری صدا و سیما و
کمیته امداد برگزار میشــود که به آزادی زندانیان جرائم غیر
عمدی و تأمین هزینه درمان بیماران خاص میپردازد.

ارائه خدمات رایگان در مراکز کاهش آسیب به معتادان
بندپی افزود:در این طرح (۲۴بســته مددکاری) و (۳۲بســته
حمایتی و مشــاوره ای و روانشــناختی) برای  ۴گروه مخاطب
شــامل دانشآموز،معلم،والدین و کارشناسان پیشگیری تهیه
شده اســت .برای اجرای این طرح برخی مدارس سطح کشور
به عنوان پایلوت انتخاب شده اند و در آینده به تمامی مدارس
تعمیم خواهد یافت.وی در خصوص اعتبارات بهزیســتی برای
مقابله با اعتیاد گفت:در سال  ۱۳۹۵و  ،۱۳۹۶مبلغی در حدود
 ۶۰میلیارد تومان ذیل اعتبارات بیمه ســامت برای کمک به

درمان معتادان متجاهر تخصیص یافته است.وی افزود :سازمان
بهزیستی طی سال گذشــته ۶۵هزار معتاد متجاهر در مراکز
ماده  ۱۶و ماده ۱۵به صورت چرخشــی پذیرش کرده اســت
و اعتبــارات ما برای این کار ۲۰میلیارد تومان بوده اســت که
ناکافی است.رئیس سازمان بهزیســتی در خصوص شناسایی
معتادان متجاهری که فاقد اوراق هویت هستند و از طریق اثر
انگشت نیز قابل شناسایی نیستند،گفت :اگر ستاد مبارزه با مواد
مخدر همکاری بکند و اعتبار معتادان متجاهر را ذیل اعتبارات

بهزیســتی بیاورند؛ میتوانیم با روش «اسکن عنبیه» این افراد
را شناســایی کنیم و دفترچه بیمه و هزینــه درمان برای آنها
بگیریم.محســنی بندپی در خصوص هزینه خدمات بهزیستی
به معتادان گفت :در مراکز کاهش آســیب بهزیستی ،خدمات
رایگان ارائه میشود.اما در  ۱۰۰۵مرکز درمان سرپایی که غیر
دولتی هستند؛اگر بهزیستی منابع مالی در اختیار داشته باشد
یارانه میدهد و اگر هم نداشته باشد ،خود فرد داوطلب هزینه
را تقبل میکند.

پرداخت «یارانه مشاوره» به سه دهک اقتصادی پایین جامعه
رئیس مرکز توســعه پیشــگیری و درمان اعتیاد ســازمان
بهزیستی کشــور با بیان اینکه سازمان بهزیستی ساالنه بیش
از  ۳میلیارد تومان «یارانه مشــاوره» بــرای دهکهای اول تا
ســوم اقتصادی پایین جامعه پرداخت میکند ،گفت :این افراد
میتواننــد تا  ۳مرحله به مراکز مشــاورهای خصوصی مراجعه
کنند.
فاطمه عباســی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه قبال این
بودجه در اختیار تعداد مشــخص و محدودی مرکز مشــاروه
روانشــناختی قرار میگرفت ،افزود :افــراد متقاضی دریافت
خدمات مشــاوره روانشــناختی باید به مرکز خاصی مراجعه
میکردند اما قصــد داریم نرم افــزاری را در آیندهای نزدیک
طراحی و راهاندازی کنیم که افراد واجد شــرایط با کارتهای
اعتباری مخصوص ،بتوانند به هر مرکز مشاورهای که از سازمان

بهزیستی مجوز دارد مراجعه کنند.
به گفته وی کد ملی این افراد در این نرم افزار ثبت میشود
و اگر فرد جزو دهکهای اقصادی پایین جامعه باشــند ،به آنها
«یارانه مشاوره» تعلق میگیرد و میتوانند از این خدمات بهره
مند شوند.
رئیس مرکز توســعه پیشــگیری و درمان اعتیاد ســازمان
بهزیستی کشور با اشــاره به اینکه «یارانه مشــاوره» ،مربوط
به مراکز مشــاوره روان شــناختی اســت ،اظهار کرد :سازمان
بهزیستی ساالنه بیش از  ۳میلیارد تومان یارانه درکل کشور به
مراکز مشاوره خصوصی برای افرادی که توانایی پرداخت هزینه
خدمات مشاورهای را ندارند ،پرداخت میکند.
به گفته عباســی ،این افراد میتوانند تا  ۳مرحله به مراکز
مشاورهای خصوصی مراجعه کنند و از خدمات بهره مند شوند.

درصــورت نیاز به ادامه مراجعه نیز میتوانند با پرداخت هزینه
کمتر از خدمات مراکز دولتی استفاده کنند.
وی بــا تاکید بر این که در ایــن روش محدودیتی از لحاظ
انتخــاب مراکز خاص وجود ندارد ،تصریح کــرد :با این وجود
این مراکز تحت پوشــش بهزیستی هستند و برای واریز شدن
این یارانه از ســوی سازمان بهزیستی باید مجوز فعالیت از این
سازمان را داشته باشند.
رئیس مرکز توســعه پیشــگیری و درمان اعتیاد ســازمان
بهزیســتی کشور در ادامه گفت :شناســایی افراد با توان مالی
پایین دهکهای اول تا سوم با وارد کردن شماره ملی آنها امکان
پذیر خواهد بود؛ چراکه قرار است سامانه ما با سامانه خط فقری
که در وزارت رفاه است ،پیوند داشته باشد و این سازو کار نشان
میدهد که فرد مشمول استفاده از یارانه هست یا خیر.

عباســی با بیان اینکه این یارانه برای  ۳بار مراجعه افراد به
مشاوره در نظر گرفته شــده است ،اظهار کرد :چرا که معموال
بخش اعظمی از مشــکالت افراد بعــد از  ۳بار مراجعه برطرف
میشود؛ اما به هر حال در نظر گرفتن سقف سه بار مراجعه به
دلیل محدودیت منابع اســت و ما باید روشی را برای مدیریت
منابــع اتخاذ کنیم .با این وجود در صورتیکه مشــکل فرد بعد
از  ۳بــار مراجعــه به این مراکز برطرف نشــد ،وی را به مراکز
دولتی معرفی میکنیم .به گفتی وی «یارانه مشــاوره» ،تمام
مشاوره های تخصصی و عمومی شامل مشاوره خانواده ،ازدواج،
تحصیل و  ...را در برمیگیرد .سازمان بهزیستی برای  ۴۵دقیقه
مشاوره افراد مبغلی نزدیک به  ۴۵هزار تومان را در سال گذشته
پرداخت کرده که این مبلغ در ســال جاری تا  ۵۰هزار تومان
نیز افزایش یافته است.

حداقل و حداکثر حقوق در آموزشوپرورش ابالغ شد
وزارت آموزشوپرورش بخشنامه تعیین ضریب حقوق حداقل
و حداکثر حقوق کارمندان شاغل را ابالغ کرد.
به گزارش تســنیم ،وزارت آموزشوپرورش بخشنامه تعیین
ضریب حقوق حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل را ابالغ
کرده اســت .در این بخشنامه آمده اســت :ضریب حقوق سال
 1397شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (1797
ریال) است.
حداقل حقوق و مزایای مســتمر شــاغلین موضوع ماده 76
قانون مدیریت خدمات کشــوری برای کارمندان دســتگاههای
اجرایی مشــمول این قانون و سایر مشــمولین در سال 1397
بهمیزان 11میلیون و  230هزار ریــال ( 11.230.000ریال) و
حداکثر حقوق آنها ،هفت برابر حقوق مذکور در این بند ،بهمیزان
 78میلیون و  610هزار ریال ( 78.610.000ریال) خواهد بود.
در صورتی که حقوق و مزایای مســتمر هر یک از شاغلین
پــس از اعمال ضریــب حقوق موضوع بندهــای فوق و ضریب
مدیرکل انتقال خون اســتان تهران ضمــن اعالم جزییات
راهاندازی مراکز جدیــد اهدای خون در پایتخت ،از مردم برای
اهدای خون در ماه رمضان جهت تامین نیازهای خونی بیماران
و بیمارســتانها ،دعوت کرد .به گزارش ایسنا ،دکتر طباطبایی
در نشســت خبری که در انتقال خون اســتان تهــران برگزار
شــد ،گفت :در شرایط فعلی تولید پالســمای ایران و داروهای
مشــتق از پالسما از مسائل مهم کشور اســت؛ بنابراین عالوه
بــر تامین خون و فراودههای خونی ،تامین داروهای مشــتق از
پالســما برای بیماران ضروری است ،این موضوع زمانی محقق
میشــود که تامین ذخایر خونی باال باشــد .طباطبایی با بیان
اینکــه در ســال  ۹۶از  ۵هــزار نفر بــه روش پالکت فرزیس،
پالکت اخذ کردیم ،گفت :ایــن نوع پالکت مزایای زیادی دارد

راهیابی ۱۰۰۰معلم به مرحله دوم آزمون
اعزام به خارج از کشور
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشــور وزارت آموزش و پرورش با
بیان اینکه  ۱۰۰۰معلم شــرکت کننده در آزمون اعزام به خارج از کشــور به مرحله
مصاحبــه حضوری راه مییابند گفت :تالش می کنیم افرادی که انتخاب میشــوند
برجســته و شایسته باشــند تا بتوانند در محیط بینالمللی تعامل کنند .عدم وجود
چنیــن صالحیتهایی به جایگاه آموزش و پرورش درخارج از کشــور ضربه میزند.
غالمرضا کریمی در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه حدود ۱۷هزار و  ۳۰۰معلم در
آزمون اعزام به خارج از کشــور شرکت کردند اظهار کرد :از این تعداد  ۱۰۰۰نفر به
مرحلــه دوم یعنی مصاحبه و گزینش راه پیــدا میکنند.وی افزود :مصاحبه برای ما
بسیار مهم اســت ،زیرا باید افرادی را شناسایی کنیم که عالوه بر دارا بودن ظرفیت
علمــی مربوط به حیطه تخصصی خود از توانمنــدی کار در محیط بین المللی نیز
برخوردار باشند.

بازگشت مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس
به شورای شهر
عضو کمیته انطباق فرمانداری تهران از برگشــت مصوبه شورا در مورد نرخ کرایه
تاکســی و اتوبوس خبر داد.قانبیلی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه کمیته انطباق
برای مصوبه شــورا درباره نرخ کرایه تاکســی و اتوبوس برگزار شد ،گفت :این طرح
اشــکاالت زیادی داشت و بر همین اساس به شورای شهر برگشت داده شد تا نسبت
به اصالح آن اقدام شود.وی با بیان اینکه افزایش قیمت کرایه تاکسی غیرمتعارف بود
و در این الیحه دو تبصره وجود داشت که خالف مقررات بود ،تصریح کرد :بر اساس
این مصوبه در روزهایی که شــرایط جوی نامناسب است و یا در زمان پیک ترافیک
کرایهها  ۲۰درصد افزایش مییابد که این دو تبصره مخالف است.عضو کمیته انطباق
فرمانداری تهران با بیان اینکه مشخص نیست که چرا شورا اینگونه طرح ها را تصویب
میکند ،گفت :درست اســت که رانندگان تاکسی نیازمند حمایت هستند اما دلیل
نمیشــود که به هر میزان که خواســتند کرایهها را افزایش دهیم .وی ضمن اینکه
افزایش نرخ کرایه باید بر اســاس میزان تورم باشد ،اظهار کرد :افزایش شناور کرایه
خطوط یعنی هر خط کرایه ای متفاوت داشــته باشد ،درست نیست و ما مخالف آن
هســتیم همچنین معتقدیم افزایش کرایهها باید به صورت عقالنی باشد و به همین
دلیل پیشــنهاد دادیم تبصره ها حذف شــده و کرایه نیز بر اساس نرخ تورم افزایش
یابد که مصوبه را به شورای شهر برگرداندیم تا مجددا ً بررسیهای الزم انجام گیرد.

تعدیل موضوع بند ( )4این بخشــنامه کمتــر از دوازده میلیون
( 12.000.000ریال) باشــد ،مابه التفاوت آن تا دوازده میلیون
ریال به سقف مبلغ محاسبهشده ناشی از اعمال ضریب تعدیل،
اضافه خواهد شــد .مقامات و همترازان موضوع ماده  71قانون
مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره
و رؤسای دســتگاههای اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت
خدمات کشــوری و ماده ( )29قانون برنامه پنجســاله ششــم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،
استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسالمی
شــهر مراکز استانها ،در ســال  1397مشمول افزایش حقوق و
مزایای مستمر نیستند.
بهاســتناد ماده واحده قانون بودجه  1397کل کشور ،تمام
کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی
آنها در سال  ،1397پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع
این بخشنامه ،ماهانه کمتر از  50میلیون ( )50.000.000ریال

باشــد حقوق و مزایای مستمر آنان بهمیزان ضریب تعدیل قابل
محاســبه با فرمول زیر ،نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال
 ،1397رشد مییابد.
( +11حقوق و مزایای مســتمر سال  1397با واحد میلیون
ریال) × ( =)-22%ضریب تعدیل()%
منظور از حقوق و مزایای مســتمر برای مشــمولین قانون
مدیریت خدمات کشوری ،حقوق ثابت و فوقالعاده بندهای ()2
ایثارگری )3( ،سختی کار )5( ،فوقالعاده شغل و ( )10فوقالعاده
ویژه ،ماده  68قانون مذکور است.
افزایش ناشــی از ضریب تعدیل در ســالهای آینده مشمول
افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.
امتیازات ســنوات خدمت ،تجربه مربوط و مشابه ،دورههای
آموزشــی طیشده و ســوابق خدمت در مشــاغل مدیریتی و
سرپرســتی کارکنان در ســال  96با توجه به جدول شماره  3و
تبصره  1بند  6فصل دوم دستورالعمل  21اردیبهشت سال 88

مدیرکل انتقال خون استان تهران مطرح کرد

انتقاد از «پالسمافروشی» در مراکز خصوصی
از جمله اینکه خطر انتقال بیماریهای منتقله از خون را کمتر
میکند ،ماندگاریاش در بدن بیمار بیشــتر اســت و به نوعی
فیلتر شده است .ما اهداکنندگان پالکت را درا ین روش از میان
اهداکنندگان مســتمر انتخاب میکنیم ،زیرا خون آنها سالمتر
اســت .در سال  ۹۵هزار واحد پالکت را با روش پالکت فرزیس
تولید کردیم که این میزان در ســال  ۹۶به  ۵هزار واحد رسید.
حال باید بتوانیم به سمتی برویم که  ۴۰تا  ۵۰درصد پالکتها
را با این روش تولید کنیم .همچنین در راســتای تولید داروی

ثبت  ۱۷هزار اختراع و  ۵۳هزار اظهارنامه
طرح صنعتی در مرکز مالکیت معنوی

توزیع افطاری ساده در میدانهای پرتردد تهران

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد

رئیس سازمان بهزیســتی از ارائه خدمات رایگان در مراکز
کاهش آسیب بهزیستی به معتادان خبر داد.به گزارش خبرنگار
مهر ،انوشیروان محســنی بندپی به روند رو به رشد اعتیاد در
بین دانش آموزان اشاره کرد و گفت:به منظور افزایش اقدامات
پیشــگیرانه در مدارس سطح کشــور،طرحی با عنوان «نماد»
(نظام مراقبت های اجتماعی از دانش آموزان) با مشــارکت ۹
ســازمان و وزارتخانه و با هــدف افزایش توانمندی ،اعتماد به
نفس و توان «نه» گفتن در دانش آموزان در دســت اجراست.

اخبار کوتاه

رییس سازمان فرهنگی هنری در دیدار با مراجع عظام تقلید عنوان کرد

اجرای طرح ملی «همای رحمت» در ماه رمضان

سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر باتشریح
برنامههای این ســازمان در طول ایام مــاه مبارک رمضان از
اجــرای پانزدهمین دوره طــرح ملی «همــای رحمت» در
راســتای توزیع ســبدهای غذایی میان نیازمندان خبر داد.
حبیــب درگاهی در نشســت خبری دیروز خود به تشــریح
جزییات طرح ملی «همای رحمت» در ایام ماه مبارک رمضان
پرداخت و گفت :طرح ملی «همای رحمت» برای  15ســال
متوالی امســال در ماه مبارک رمضان در سراســر کشور اجرا
میشــود .سرپرست جمعیت داوطلبان ســازمان هالل احمر
اضافه کرد :ماه رمضان فرصتی طالیی برای قدم گذاشــتن در
مســیری است که انسان را به سمت رستگاری میبرد و بهانه
ای برای قدم گذاشــتن در مســیر ائمه معصومین است و ما
این فرصت را برای انجام فعالیتهای انســان دوستانه و با در
نظر گرفتن جامعه هدف که اقشار آسیبپذیر هستند ،مغتنم
میشماریم.
سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر ادامه داد:
در این ماه با بهرهگیــری از توان خیرین و داوطلبان اقدام به
تهیه سبدهای غذایی و برپایی سفره برای نیازمندان میکنیم
و از اهــداف ما در این طــرح ترویج فرهنگ انفــاق ،ایثار و
سنتهای حسنه اســامی با حفظ کرامت انسانی نیازمندان
وایجاد فضایی مناســب بــرای تعامل نیکــوکاران و هدایت
کمکهای مردمی اســت.وی با اشاره به اقشار مورد توجه در
ایــن طرح گفت :جامعه هدف مــا در این طرح ایتام ،بیماران
صعب والعالج  ،زنان سرپرست خانوار محروم ،خانوادههای بد
سرپرست و بی سرپرست ،خانوادههای کم برخوردار و معلوالن
نیازمند اســت و در جهت تأمین قمستی از نیازهای ضروری
این عزیزان اقدام به توزیع سبدهای غذایی بین آنها میکنیم
که این ســبدها با کمک خیرین و نیکــوکاران تهیه و توزیع

نهادینه شود و مدارس را به استفاده از تجهیزات ایرانی تشویق
کنند .وی افزود :امنیت اردوهای دانش آموزی از اولویتهای
اول آموزش و پرورش و اســتانهابوده و ایــن اردوها باید با
هماهنگی و رعایت کنترل اردوها و اخذ مجوز برگزار شوند.
بطحایی خاطرنشــان کرد :آســیبهای اجتماعی در بین
دانــش آموزان تا انــدازه ای وجود دارد و ما از هیچ تالشــی
برای پیشگیری از آســیبهای اجتماعی دریغ نخواهیم کرد
امــا تبلیغات و ادعاها در این زمینه باید واقع بینانه و دقیق و
به گونه ای باشد که خانوادهها احساس امنیت کنند و دغدغه
حضور فرزندشان در مدرسه را نداشته باشند.

بطحایــی ادامه داد :بــا توجه به فرارســیدن ماه مبارک
رمضان ،در دوره ابتدایی اگر تدریس کتابها و ارزشــیابی تا
پایان اردیبهشت ماه به پایان برسد ،نیازی نیست دانش آموزان
در خرداد ماه در مدرسه حضور پیدا کنند.
در پایــان ،وزیر آموزش و پــرورش بر بکارگیری نیروهای
ســن مدیران و چابک ســازی بدنه مدیریت
جوان و کاهش
ّ
تأکید کرد.
توضیح درباره شرط و زمان اتمام سال تحصیلی
دانش آموزان
معاون رســانه وزارت آموزش و پرورش در خصوص روند
تعطیلی مــدارس گفت :با توجه به فرا رســیدن ماه مبارک
رمضان ،چنانچه دانش آموزان مدارس ابتدایی ،ارزشــیابی و
سایر فعالیتهای آموزشی را به اتمام رسانده باشند ،میتوانند
با صالحدید مسئوالن واحد آموزشی در مدرسه حضور نداشته
باشند.
به گزارش ایلنا ،نجات بهرامی افزود :اصل بر برگزاری کلیه
جلسات آموزشــی بر اساس مصوبات شورای عالی است و در
صورتی که برنامههای درسی اجرا شده و به اتمام رسیده باشد
مدیران میتوانند در خصوص حضور دانش آموزان با انعطاف
تصمیم گیری کنند.
معاون رســانه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد :البته
امتحانــات در برخــی پایههای ابتدایی مانند پایه ششــم به
خردادماه کشــیده میشود که بدیهی است دانشآموزان این
پایهها باید برای انجام امتحانات در مدرسه حضور یابند.
بهرامــی ادامه داد :در ســایر مقاطع تحصیلی غیر از دوره
ابتدایی ،دانش آموزان تا پایــان امتحانات و اتمام برنامههای
آموزشی در مدرسه حضور خواهند داشت.

مشــتق از پالسمای ایرانی نیز در ســال  ۹۶موفق شدیم که ۵
هزار و  ۵۰۰واحد پالســما از اهدا کنندگان دریافت کنیم؛ این
درحالی اســت که این میزان درسال  ۶۳۶ ،۹۵واحد بوده است
و در ســال  ۹۶رشــدی  ۷۶۴درصدی را در این زمینه تجربه
کردیم.وی با انتقاد از دادن پول به اهداکنندکان پول در مراکز
خصوصی اخذ پالســما گفت:متاســفانه از آنجایی که در مراکز
خصوصی اخذ پالســما پول رد و بدل میشود و کارت هدیه به
اهداکنندگان میدهند ،اهداکنندگان بیشــتر جذب این مراکز

معاونت توسعه مدیریت و ســرمایه انسانی رئیس جمهور قابل
احتساب است .بهموجب تبصره  3بند  6فصل دوم دستورالعمل
مذکور ،حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه
 30سال خواهد بود.
در اجــرای مــاده  74قانــون الحاق برخی مــواد به قانون
تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت ( )2مصوب سال 1393
کمکهزینه ازدواج و فوت ،در سال جاری ،مبلغ 11.680.500
ریال (یک میلیون و  168هزار و  50تومان) قابل پرداخت است.
مبلــغ کمکهزینه عائلهمندی بهمیــزان  1.455.570ریال
( 145هــزار و  557تومان) و مبلــغ کمکهزینه اوالد برای هر
فرزند به مبلغ 377.370ریال ( 37هزار و  737تومان) است.
فوقالعاده مأموریت روزانه داخل کشــور کارمندان با رعایت
ماده  13ضوابط اجرائی قانون بودجه ســال  1397کل کشــور
و مطابق آییننامه فوقالعاده روزانه بنــد (ث) ماده ( )39قانون
استخدام کشوری و اصالحات بعدی آن قابل پرداخت خواهد بود.
میشــوند و در این مراکز معوال بر اســاس تعداد پالسمایی که
فــرد اهدا میکند به او پول میدهند و حتی تا ۱۰۰هزار تومان
نیــز پرداخت میکنند .باید توجه کــرد که هر فرد در هفته دو
بار میتواند پالســما اهدا کند البته در طول سال نباید اهدای
پالســما بیش از  ۲۴بار باشــد.وی افزود :این مراکز خصوصی
پالســمای دریافتی را برای تولید داروی مشــتق از پالسما به
خارج از کشــور ارســال میکنند و داروها را پس از دریافت به
ســازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت میفروشند .البته ما هم
برای جذب اهداکنندگان برنامهریزیهایی داریم و مشوقهایی
به آنها اهدا میکنیم ،اما این تشویقها نباید هدف اهدای خون
باشــند ،بلکه اهدای خون باید بــرای نجات جان بیماران انجام
شود.
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رئیس ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور از ثبت  ۱۷هزار اختراع و  ۵۳هزار
اظهارنامه طرح صنعتی در مرکز مالکیــت معنوی خبر داد.به گزارش خبرنگار ایلنا،
احمد تویســرکانی؛ رئیس سازمان ثبت اســناد و امالک کشور در دیدار با فرانسیس
جری مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی بیان داشت :سازمان جهانی مالکیت
معنوی یک ســازمان مهم و فراگیر اســت و در حوزه نظم حقوقی و امور اقتصادی
فعالیت میکند در زمان حضور آقای جری در این ســازمان تعامالت بسیار خوبی با
ایران و همکاریهای خوبی بین ایران و وایفو شــکل گرفته است .سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور به عنوان نماینده ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی از مدیریت
ایران حمایت کرده است.تویســرکانی با تاکید بر اینکه جری موفقیتهای خوبی در
ســازمان جهانی مالکیت معنوی داشته است بیان داشت :در ایران نیز توجه خاصی
به این بخش شده است و امروز همه با این مفهوم آشنایی دارند.او در رابطه با تعداد
اظهارنامهها بیان داشــت :در ســال  ۱۰۳ ، ۹۶هزار و  ۹۵اظهارنامه عالمت تجاری
دریافت کرده اند و نزدیک به  ۱۷هزار اختراع در مرکز مالکیت معنوی به ثبت رسیده
است.تویسرکانی تعداد اظهارنامه طرح صنعتی ثبت شده در مرکز مالکیت معنوی را
 ۵۳هزار اظهارنامه عنوان کرد و گفت :در ســال  ٩٦تعداد  ١٠٣هزار و  ٩٥اظهارنامه
عالمت تجاری و نردیک به ١٧هزار اختراع و  ٥٣هزار اظهارنامه طرح صنعتی در مرکز
مالکیت معنوی به ثبت رسیده است.

اجرای عملیات تعریض معابر منتهی به تونل
آرش -اسفندیار
معاون فنی و عمرانی شــهرداری منطقــه  3گفت :عملیات تعریض خیابان های
راجیان و شاهین در ضلع شرقی تونل آرش-اسفندیار برای افتتاح فاز اول این تونل رو
به اتمام است.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،3امیرهوشنگ گل محمدی
با بیان اینکه تعریض تقاطع های راجیان و گوی آبادی در ضلع غربی به پایان رسیده
ابراز داشت :تمامی معارضین ملکی در ضلع جنوب خیابان راجیان حد فاصل خیابان
عمرانی تا خیابان گوی آبادی ،تملک و عملیات تســطیح و آسفالت به پایان رسیده
اســت.معاون فنی و عمرانی شــهرداری منطقه  3ابراز داشت :در کل مسیر ،تمامی
تیرهای برق ،رفع معارض شده و با این اقدام کل شبکه برق رسانی این محدوده نیز
نوسازی شده است.

واکنش آموزش و پرورش فسا نسبت به رفتار یک معلم
رییس آموزش و پروش شهرســتان فسا در استان فارس ،اقدام یکی از معلمان در
این شهرستان پیرامون کوتاه کردن موی دانشآموزان یک مدرسه را محکوم کرد.به
گزارش ایســنا ،رییس آموزش و پرورش شهرستان فسا عصر دوشنبه  24اردیبهشت
اعالم کرد کــه رفتار یکی از معلمان در کوتاه کردن موی تعــدادی از دانشآموزان
کالسش را تایید نمیکند.مسلم امینینژاد گفت :بهدنبال اطالع از اقدام خالف اصول
تربیتــی معلم کالس دوم ابتدایــی یکی از مدارس این شــهر در کوتاه کردن موی
 9دانشآموز کالســش بالفاصلــه موضوع را با اعزام کارشناســانی پیگیری کرد.وی
گفت :این معلم ضمن ابراز پشــیمانی از رفتارش ،انگیــزهاش را رفع مزاحمت دیگر
دانشآموزانی که در نیمکت پشت سر این دانشآموزان مینشستند ،اعالم کرده است.
امینینژاد گفت :اگرچه نیت اصلی رفتار این همکار فرهنگی حل یک مســئله بوده
است اما متاسفانه یکی از بدترین راهها برای حل مسئله استفاده شده که مورد تایید
نیست.رییس آموزش و پرورش فسا تاکید کرد :آموزش و پرورش طی بخشنامههای
متعددی بر لزوم حل مشــکالت از راههای حل صحیح مســئله تاکید داشته است.
امینینژاد با یادآوری اینکه برخی از والدین دانشآموزان شــاکی آن همکار فرهنگی
هستند ،گفت :آموزش و پرورش موضوع را از طریق مراجع ذیصالح اداری پیگیری
خواهد کرد.

ماه رمضان  ۲۹روزه است
عضو ســتاد اســتهالل دفتر مقام معظم رهبری گفت :پیشبینی ما این اســت
کــه رؤیت هالل مــاه مبارک رمضان در روز چهارشــنبه بهراحتــی صورت گیرد و
روز پنجشــنبه ،اول ماه مبارک رمضان باشــد.به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم علیرضا
موحدنژاد صبح دیروز در نشستی خبری درباره رؤیت هالل ماه مبارک رمضان با بیان
اینکه روز چهارشنبه مصادف با  29شعبان حدود  120گروه استهالل در نقاط مختلف
کشور برای رؤیت هالل ماه مستقر میشوند ،گفت :پیشبینی ما این است که رؤیت
هــال ماه مبارک رمضان امروز بهراحتی صورت گیرد و فردا ،اول ماه مبارک رمضان
باشد.وی با بیان اینکه قاعده امالقرا این است که اگر ماه از مقارنه گذشته باشد و بعد
از خورشید غروب کند ،تقویم امالقراء میتواند بگوید که هالل امروز دیده شده و فردا
ماه رمضان اســت،گفت :بر اساس دادههای تجربی و نجومی بینالمللی ،رؤیت هالل
دیروز در هیچ کدام از خشــکیهای جهان قابل انجام نبود و هالل ماه تنها در غرب
آمریکای شمالی و اقیانوس آرام قابل دیدن بود.به گفته حجتاالسالم موحدنژاد ماه
مبارک رمضان امسال 29روزه است.

اخطار سازمان هواشناسی نسبت به آبگرفتگی معابر
ســازمان هواشناســی با صدور اخطاریهای نســبت به آبگرفتگی معابر و سیالبی
شدن مسیلها و رودخانهها در برخی استانها هشدار داد.به گزارش ایلنا در اخطاریه
سازمان هواشناسی آمده است« :پیرو اخطاریه شماره  ۳۰امروز ( ۲۶اردیبهشت ماه)
در اســتانهای اصفهان ،همدان ،مرکزی ،قم ،شمال لرســتان ،تهران ،البرز ،قزوین،
غرب سمنان ،کرمانشاه ،شــمال خراسان رضوی و خراسان شمالی ،گلستان و غرب
یزد و فردا ( ۲۷اردیبهشت ماه) در استانهای خراسان جنوبی ،نیمه غربی یزد ،نیمه
غربی اصفهان و شرق لرستان آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیلها و رودخانهها
پیشبینی میشود».
تیتر اخبار
شد
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