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وزیر آموزش و پرورش خبر داد

ایجاد کارگروهی برای تدوین «نظام جدید حقوق معلمان»
وزیر آموزش و پرورش درباره رتبه بندی معلمان در سال
آینــده گفت :کارگروهی را برای تدویــن نظام جدید حقوق
معلمــان تعیین کردهایم که در آن بحــث رتبه بندی را هم
خواهیم داشت.
به گزارش ایســنا ،فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در
حاشــیه دومین نشست هشتمین دوره مجلس دانش آموزی
با بیان اینکه مجلس دانش آموزی تمرین فعالیت اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی برای حضور دانش آموزان در جامعه است
گفت :این مجلس بازوی مشورتی قوی برای مدیران آموزش و
پرورش است چراکه مخاطبین تصمیم گیری ما دانش آموزان
هستند و نمایندگان آنها به عنوان بازوی مشورتی مدیران در
مجلس دانش آموزی حضور دارند.
وزیر آموزش و پرورش درباره رتبه بندی معلمان در سال
آینــده گفت :کارگروهی را برای تدویــن نظام جدید حقوق
معلمــان تعیین کرده ایم کــه در آن بحث رتبه بندی را هم
خواهیم داشت.
دانش آشــتیانی درباره پرداخت مطالبات معلمان عنوان
کرد :پاداش بازنشســتگی فرهنگیان تا ســال  ۹۴پرداخت

شــده است ،امابخشی دیگر از مطالبات از جمله پاداش پایان
خدمت بازنشســتگان ســال  ۹5و حق التدریسها از ابتدای
مهر تا پایان امسال باقی مانده است .وی تاکید کرد  :تا پایان
امسال تالش میکنیم بخشی از مطالبات معلمان را پرداخت
کنیم و با سازمان مدیریت در حال پیگیری هستیم تا بخشی
از مطالبــات را تا پایان ســال بپردازیم و بخش دیگری برای
ســال آینده میماند .البته توانستیم با همراهی دولت حقوق
اسفندماه معلمان را زودتر بپردازیم.
وزیر آمــوزش و پرورش درباره بازگشــت  ۳000میلیارد
تومان به صندوق ذخیره فرهنگیان گفت :بنده نیز این مبلغ
را شــنیدهام اما هنوز گزارش آن به ما نرسیده و تا جایی که
میدانیم  800میلیارد تومان به صندوق برگشته است.
دانش آشتیانی ادامه داد :کمیته ای که در این باره تعیین
کرده ایم در حال بررســی وضعیت صندوق اســت و مدیران
شــرکتها و هیات مدیرههایی که فعــال نبودند را تغییر داده
و افراد متخصص بکار گرفته ایم به عنوان مثال هیات مدیره
جدید بانک ســرمایه از ســوی بانک مرکزی تایید شدهاند و
بهزودی بکار گرفته میشوند.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد

هزینهکرد  46هزار میلیارد تومان بیمهها در طرح تحول
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طرح تحول
سالمت پروژه بزرگی بود و بنده هیچ وقت نتوانستم ابعاد آن
را تشریح و باز کنم گفت :فشار بسیاری تحمل کردم که طرح
تحول با موفقیت جلو برود .علی ربیعی در گفتوگو با ایسنا،
طرح تحول نظام سالمت را یک تجربه جدید دانست و اظهار
کرد :هر چند این طرح به برخی اصالحات نیاز دارد؛ اما این
نوید را میدهم طرح تحول ســالمت با موفقیت ،عقالنیت،
سخت کوشی و بدون عصبانیت به کار خودش ادامه خواهد
داد .وی با اشاره به بار مالی تحمیلی این طرح و تاکید بر این
که طرح تحول ســالمت باید با اصالحات پیش برود گفت:
امیدوارم برای سال  1۳۹۶با منطقی کردن تعرفهها و بودجه
پیش بینی شــده از ســوی دولت و نهادهای عمومیبتوانیم
منابع و مصارف را یکسان کنیم.
وزیــر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی در ادامــه از واریز و
اختصاص  ۴000میلیارد تومان به سازمان بیمه سالمت ابراز
خرسندی کرد و گفت :در واقع از  8000میلیارد تومانی که
دولت کمک کرده بود امروز  ۴000میلیارد تومان دیگر آن
نهایی شد و بین بیمارستانها  ،مراکز خصوصی و داروخانه به

نسبتهایی توزیع و تخصیص مییابد .ربیعی در ادامه گفت:
مطالبات مراکز طرف قرارداد تأمین اجتماعی تا نیمه خرداد
تســویه شده اســت .در عمده مراکز دولتی و در بخشهای
خصوصــی ،برخی آزمایشــگاهها و مراکــز خصوصی جلوتر
هســتیم و در حال تمهیداتی هســتیم که در موعد قانونی
اختصاصها صورت گیرد .وی افزود :با محاسبه سازمانهای
بیمــه گر خصوصی که حــدود  ۷000میلیارد تومان خرید
خدمــت انجــام میدهند؛ میتــوان گفت کــه در مجموع
نیروهای مســلح ،تامین اجتماعی ،ســازمان بیمه سالمت و
بیمههــای خصوصی بیش از  ۴۶هزار میلیــارد تومان برای
طرح تحول پول میآورند و رقم درشتی است که امیدوارم تا
بتوانیم این رقم را کنترل کنیم.
وزیــر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ســازمان
تامین اجتماعــی نیز بدهــی داروخانهها و آزمایشــگاهها
را تا مهر ماه توزیع کرده اســت ،گفت :امــا امیدواریم برای
بیمارســتانهای دولتی که االن برایمان مهم است بتوانیم با
یــک منطق صحیح پرداختی ،به ســال جدید برویم .ربیعی
در ادامه بیان این که  ۶8درصد بار طرح تحول ســالمت بر

دوش سازمانهای بیمه گر بوده است  ،اظهار کرد :ذینفعان
مختلف باید بدانند ســازمانهای بیمهگری که در آن زمان
وضعیت مناسبی نداشــتند به یکباره با کم کردن فرانشیز،
تجدید نظر در کتاب ارزشهای نســبی ،ماندگاری پزشکان
و دادن  ۲کا و اضافــه کردن اقــالم دارویی متعدد و افزوده
شدن  ۳00خدمت جدید با مشکالت اعتباری روبهرو شدند؛
اماهمه اتفاقات بســیار بزرگی بود ،در حالی که هرسال باید
یک خدمت جدید اضافه میشــد اما همه اینها در ظرف 18
ماه رخ داد که بســیار کار خوبی بود .وی در بخش دیگری از
سخنان خود تاکید کرد  :از افتخارات خود و دولت میدانم و
از آن دفاع خواهم کرد که  10میلیون حاشــیه نشین و فقیر
ایرانی در ســالهای  ۹۳و  ۹۴و  ۹5بیمه شدند و خوشحالم
که طــرح بیمه همگانی که ما اصــرار میکردیم در مجلس
تصویب شــد و امروز هیــچ ایرانی حق نــدارد که دفترچه
درمان نداشــته باشد .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود:
این افراد به دلیل نداشــتن بیمــه دچار ماندگاری و یا عقب
ماندگی بیماری و درمان میشــدند و ما ســرانه این افراد را
 ۳۶هزار تومان پیشبینی کرده بودیم اما رقم ســرانه باالتر

آمد و اتفاقاتی چون کســریهای بودجه رخ افتاد ،اما جامعه
پزشــکی  ،پرســتاری و ذینفعان میدانند که ما همه تالش
خود را انجام دادهایم.ربیعــی با بیان اینکه در بیمه باید هم
منافع خریدار و هم فروشــنده خدمت در نظر گرفته شــود
و هم از مــردم دفاع کنیم تصریح کرد :امیدوارم ســال ۹۶
 ،ســال پویایی و تداوم برای طرح تحول ســالمت باشــد و
بــا برنامه دولت افزایش اعتبار و کنترل هزینهها را داشــته
باشیم .به عنوان مسئول شورای عالی بیمه از جامعه پزشکی
و ذینفعان درخواست دارم که مصرف درمان را منطقی کنند.
همه هدف طرح تحول این بوده که فشار از مردم کم شود و
مــا حداقل  ۲5درصد هزینهها را از جیب مردم کم کردیم و
مدام باید این مسیر را ادامه دهیم .وی در پایان گفت :طرح
تحول پروژه بزرگی بود و بنده هیچ وقت نتوانســتم ابعاد آن
را تشــریح و باز کنم .فشار بسیاری تحمل کردم که طرح با
موفقیت جلو برود .ســعی کردم با هرشیوه از تامین مالی و
جدیت و فشــار وارد کردن به بدنه طرح را جلو ببریم و فکر
میکنم با تامین منابع مالی و صرفه جوییها که باید صورت
پذیرد این طرح با موفقیت ادامه مسیر دهد.

نگرانی بازنشستگان از پرداخت دیرهنگام حقوق اسفند
قصه پر غصه حقوق بازنشستگان در هر سال نفس دولت را
به شماره میاندازد و این روزها بازنشستگان کشوری از عدم
پرداخت بموقع حقوق اسفندماه خود نگران هستند.
به گزارش ایســنا ،سال گذشــته در همین روزها بود که
تعداد بیشماری از بازنشستگان کشوری گلهها و شکایتهای
خود را از پرداخت نشــدن حقوق اســفند مــاه ابراز کردند
و ســازمان برنامــه و بودجه ،خزانــه ،وزارت رفاه و صندوق
بازنشســتگی هر کدام در تکاپوی رفــع نگرانیهای حقوق
اســفندماه بازنشســتگان کشــوری بودند؛ روزی که تعداد
بازنشستگان کشوری یک میلیون و  ۲00هزار نفر بود.
اما به نظر میرســد مشــکالت صندوقهای بازنشستگی
روزبروز در حال افزایش است و همانطور که بارها کارشناسان
هشدار داده اند اگر مورد توجه قرار نگیرد در آینده به یکی از
رییس سازمان بهزیستی کشــور ضمن اشاره به آنکه در
جلســه صد و سی و سوم ســتاد مبارزه با مواد مخدر عنوان
شــد که «مســئولیت جمعآوری معتادان متجاهر کامال به
بهزیســتی واگذار شــد» گفت :جمع آوری همیشه بر عهده
نیروی انتظامی اســت ،غربالگریها نیز بر عهده NGOهای
همکار بهزیستی بوده و مراکز ماده  15نیز در این ساماندهی
حضور دارند و به این ترتیب بهزیســتی تنها «مدیریت» این

دردهای العالج اقتصاد ایران تبدیل میشود.
 ۲۷اسفند ماه سال  1۳۹۴محمود اسالمیان ،مدیرعامل
صندوق بازنشســتگی کشوری نبود بودجه مورد نیاز از سوی
دولت را علت تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه  1۳۹۴اعالم
و تصریح کرد که اعتبار موردنیاز با دستور رئیسجمهور تأمین
شــده است و بزودی به حساب بازنشســتگان واریز میشود.
اسالمیان در همان تاریخ اعتبار مورد نیاز حقوق اسفندماه را
 18۲0میلیــارد تومان اعالم کرده بود که  8۲0میلیارد آن از
ســوی صندوق بازنشستگی تأمین شده بود و  1000میلیارد
آن در انتظار خزانه دولت بود.
سرانجام عصر روز پنج شنبه ۲۷ ،اسفندماه  ،1۳۹۴رئیس
جمهور دستور مســتقیم برای پرداخت حقوق بازنشستگان
کشوری را صادر کرد و کلیه بازنشستگان کشوری توانستند

از صبح جمعــه با مراجعه به بانکهــا و خودپردازها حقوق
اسفندماه خود را برداشت کنند و البته دستور رئیس جمهور،
وزرای رفاه و اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
وقت را بر آن داشــت تا در کمیتهای راهکارهای الزم را برای
تأمین کسری حقوق بازنشستگان بررسی کنند.
حال با توجه به اینکه واپسین روزهای اداری سال 1۳۹5
را پشت ســر میگذاریم باید این پرسش بحق بازنشستگان
را که آیا ممکن اســت طی این هفته حقوق خود را دریافت
کنند به روشــنی پاسخ داد تا امسال هم قصه پرغصه حقوق
بازنشستگان کشوری و پرداخت دیرهنگام حقوق تکرار نشود.
در همین راستا حامد شــمس ،مدیرکل روابط عمومیو
امور بینالملل صندوق بازنشســتگی کشوری درباره وضعیت
پرداخت حقوق اســفندماه بازنشستگان به ایسنا گفت :زمان

نقش بهزیستی در جمعآوری معتادان متجاهر
کار را بر عهده دارد.انوشــیروان محسنی بندپی در گفتوگو
با ایســنا ،گفت :بهزیســتی به طور کلی مدیریت ساماندهی
معتادان متجاهر را بر عهده دارد و همچنین متولی مراکز ماده
 1۶نیز بهزیستی است .وی در ادامه عنوان کرد :برنامه طرح

تحول مدیریت و ســاماندهی معتادان متجاهر را در دستور
کار داشتیم و برای آن یک سند ملی تنظیم کردیم و به این
ترتیب الگوی درمان «دادگاه مدار» نیز تنظیم شــد .رئیس
سازمان بهزیستی کشور ضمن اشــاره به آنکه چندی پیش

معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست
جزئیات پروژه جامع مدیریت و حفاظت از محیطزیســت در
سواحل جنوبی کشور را تشریح کرد و گفت :در ایران 5800
خط ساحلی ،چهار استان ساحلی جنوبی و سه استان ساحلی
شمالی وجود دارد.
به گزارش ایســنا ،پروین فرشــچی در مراســم امضای
ســند همکاری پروژه «تدوین و اجرای طرح جامع مدیریت
و حفاظــت از محیطزیســت در ســواحل جنوبی جمهوری
اسالمی ایران» میان سازمان حفاظت محیطزیست و آژانس
همکاریهای بینالمللی ژاپن (جایکا) ،اظهار کرد :از دو سال
پیــش با همکاران جایکا روی این موضــوع که برای یکی از
اســتانهای ساحلی ایران برنامه جامع مدیریت و حفاظت از
محیطزیســت را انجام دهیم ،جلسات متعددی داشتیم .در
این جلسات برنامهریزی روی این تفاهمنامه صورت گرفت.
وی با اشــاره بــه اینکه ایــن تفاهمنامه بیــن معاونت

محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست و برنامه
تخصصی بینالمللی جایکا انجام میشود ،گفت :ایران دارای
ســواحل طوالنی اســت و با احتســاب جزایر ،حدود 5800
کیلومتر خط ســاحلی دارد .همچنین با توجه به اینکه چهار
استان ساحلی جنوبی و ســه استان ساحلی شمالی برای ما
مهم هســتند ،تصمیم گرفتیم در یکی از این استانها پروژه
جامع مدیریت و حفاظت از محیطزیست را اجرایی کنیم.
معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست
بــا بیان اینکه در این پروژه با یک پشــتوانه علمی ،گونهها و
زیســتگاهها و عوامــل تهدیدی آنها را شناســایی میکنیم،
افــزود :به دنبال این اقدام برنامــه جامع مدیریت و حفاظت
از محیطزیســت را اجرایی میکنیم .در کشــور ما مدیریت
سواحل توســط ســازمان بنادر و دریانوردی انجام میشود
ولی تاکنون این اقدام در ســطح اســتانی انجام نشده است.
این پروژه میتواند کمکی برای مدیریت جامع ســواحل در
ابعاد اســتانی باشد .فرشچی با اشــاره به اینکه در این پروژه
پهنهبندی فضایی و رویکرد اکوسیســتمی وجود دارد ،اظهار
کرد :تیمهای تخصصی از ســازمان محیطزیســت ،از استان
هرمــزگان و از طرف کشــور ژاپن برای تهیــه و اجرای این
برنامه وجود دارند .همچنین متخصصین مرتبط با رشتههای
مورد نیاز برای پروژه از جمله در بخش اطالعات جغرافیایی،
اکولوژی و سنجش از راه دور شناسایی و استخدام میشوند.
وی با بیان اینکه بعد از امضای این تفاهمنامه تهیه برنامه
جامع مدیریت و حفاظت از محیطزیســت استان هرمزگان
آغاز میشــود ،گفت :پس از تهیه برنامه ،مرحله اجرا شروع

دقیق پرداخت حقوق اسفند ماه بازنشستگان با توجه به زمان
تأمین کسری مبلغی که از سوی خزانه دولت تأمین میشود
مشخص میشود.
وی اضافــه کرد :با توجــه به پرداخت مســتقیم حقوق
بازنشســتگان در سراسر کشــور به محض دریافت و تأمین
کســری توســط دولت در کمتر از دو ساعت کل حقوق یک
میلیون و  ۳۲0هزار بازنشسته کشوری پرداخت خواهد شد.
شــمس ابراز امیــدواری کرد :همانگونه کــه مدیر عامل
صندوق بازنشســتگی کشوری ،که پیش از این با خبر خوبی
درباره افزایش و پرداخت کف حقوق بازنشســتگان به باالی
یک میلیون تومان در سال  1۳۹۶کام بازنشستگان را شیرین
کرده است؛ پرداخت عاجل در پرداخت حقوق اسفند ماه نیز
از تشویشهای بازنشستگان بکاهد.
وزیر کشور از واگذاری جمع آوری معتادان متجاهر به سازمان
بهزیستی خبر داده بود تصریح کرد :منظور از جمعآوری آن
است که بهزیستی متولی مراکز ماده  1۶است و جمعآوریها
همچنان با نیروی انتظامی است.
بندپی در پایان گفت :به زودی تفاهم نامهای در خصوص
واگذاری رسمی مرکز ماده  1۶به سازمان بهزیستی میان این
سازمان و ستاد مبارزه با مواد مخدر منعقد خواهد شد.

عالوه بر بودجه ملی به دنبال تامین منابع مالی از محلهای
دیگر از جمله تسهیالت جف و یونیدو خواهیم بود.
همچنین معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت
محیطزیست ضمن اشاره به ضرورت اجرای مدیریت پایدار در
ســواحل کشور ،اظهار کرد :در حال حاضر در سواحل جنوب
و شمال ایران با چالشها و معضالت زیست محیطی بسیاری
مواجه هستیم.معصومه ابتکار در مراسم امضای سند همکاری
پــروژه «تدوین و اجرای طرح جامــع مدیریت و حفاظت از
محیطزیست در ســواحل جنوبی جمهوری اسالمی ایران»
میان ســازمان حفاظت محیطزیست و آژانس همکاریهای
بینالمللــی ژاپن (جایکا) ،اظهار کرد :ایران مناطق ســاحلی
متعدد و متنوعی دارد .وی با اشــاره به اینکه مدیریت پایدار
و همگام با مالحظات زیســت محیطی ســواحل کشــور از
اهمیت بســیاری برخوردار است ،گفت :چالشها و معضالت
محیطزیستی بســیاری در ســواحل جنوب و شمال کشور
داریم و مدیریت یکپارچه سواحل در ابعاد خشکی و دریایی از
اهمیت بسیار برخوردار است.
رییس سازمان حفاظت محیطزیست افزود :دستگاههای
مختلف از جمله وزارت کشور ،ســازمان بنادر و دریانوردی،
ســازمان شــیالت و  ...باید در اجرای این پروژه با ســازمان
حفاظت محیطزیست همکاری داشته باشند.
ابتکار تاکید کرد :سازمان برنامه و بودجه در راستای تحقق
این تفاهمنامه همکاری خوبی با ما داشت .امیدواریم بتوانیم
این طرح را بــه عنوان الگوی موفق مدیریت جامع اســتان
هرمزگان اجرایی کنیم.

ساعت کاری داروخانههای هاللاحمر در نوروز ۹6
ســازمان تدارکات پزشــکی جمعیت هاللاحمر ساعات
کاری داروخانههای مرکزی ،تکنســخهای و تهرانپارس را
در تعطیالت نوروز  ۹5اعالم کرد.
به گزارش تسنیم ،بر اســاس اطالعیه سازمان تدارکات
پزشــکی جمعیــت هاللاحمــر ،داروخانههــای مرکزی،
تکنســخهای و تهرانپــارس جمعیــت هاللاحمر بهعلت
انبارگردانی در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ  ۲۹و ۳0

اسفندماه تعطیل است.
بهعالوه در تعطیالت نــوروز ،داروخانه مرکزی جمعیت
هاللاحمــر از ســاعت  8تا  1۳بــاز بــوده و در روزهای
غیرتعطیل در ایام نوروز از  ۷:۳0تا  1۶:۳0در خدمترسانی
بــه هموطنــان آماده اســت و در ایــن زمینــه داروهای
تکنســخهای در روزهای تعطیــل در داروخانه مرکزی در
اختیار هموطنان قرار میگیرد.

بر اســاس اعالم ســازمان تدارکات پزشــکی جمعیت
هاللاحمر ،داروخانه تهرانپارس نیز در روزهای تعطیل ایام
نوروز بســته است؛ اما در روزهای غیرتعطیل از  ۷:۳0تا 1۳
فعال است.
بهعالوه نمایندگان شرکتهای بیمهای که نسخ پزشکی
را تأییــد میکنند؛ در روزهای تعطیل و غیرتعطیل نوروز از
ساعت  ۹تا  1۳در داروخانههای مربوطه حضور دارند.

یادداشت

محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی
در توسعه و رونق اقتصاد کشور
حسین وحیدابراهیمنیا*

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازي ،بحران زدایی و ترمیم
ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي مطرح میشود ،که قطعا
باور و مشــارکت همگانی و اعمال مدیریتهاي عقالیی و مدبرانه ،پیش شرط و
الزام چنین موضوعی اســت .اقتصاد مقاومتی کاهش وابســتگیها و تاکید روي
مزیتهاي تولید داخل و تالش براي خود اتکایی اســت .دولت ،دستاندرکاران
تولید و مردم ،ســه حلقهاي هســتند که نحوه تعامل آنها بر روي هم ،بر تحقق
اقتصاد مقاومتی تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن ،به این تعامل وابسته است.
یعنی هرچه قدر که مردم را تشــویق به خرید کاالي داخلی کنیم ولی کیفیت
تولید کاالي داخلی پایین باشد ،عم ً
ال رغبتی از سمت مردم به خرید کاالي تولید
داخلی نخواهد بود .اگر تولید کننده هم براي تولید کاالي با کیفیت همت کند
ولی دولت و سیســتم بانکی کشور ،خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا قوانین
اقتصادي ،فضاي کسب و کار را سخت کند و یا مردم نسبت به کاالي داخلی بی
رغبت باشــند ،باز هم نتیجه منفی خواهد بود .لذا باید تمامی ارتباطات این سه
حلقه باهم اصالح شــده و در راستاي افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند .محدود
سازي اقتصاد دولتی و آزاد سازي اقتصاد از پیامدهاي مهم اصل  ۴۴قانون اساسی
اســت .اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزي استراتژیک و راهبردي،
مبتنــی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشــتر به فعاالن بخش
خصوصی و رفع موانع و مشکالت این بخش میباشد .بخش خصوصی به عنوان
موتور و محرك اصلی رشــد اقتصادي و صنعتی اســت که با بکارگیري سرمایه
خود و جذب و مشــارکت سرمایههاي غیردولتی ،استفاده بهینه از منابع انسانی
و اعمال مدیریت کار آمد ،ضمن ایفای نقش خود در رشــد اقتصادي و صنعتی
کشور ،میتواند اهداف توسعهاي دولت را محقق نماید .اقتصاد مقاومتی بر پایه و
اســاس سرمایه معنوي افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصی بدون شک
برترین بستر ،براي همراهی مردم به عنوان اصلی ترین ارکان مقاومت در جامعه،
براي ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریمهاست .توجه به نخبگان و استفاده از
فناوري نوین از الزامات رشــد اقتصادی محسوب می شود که اثرگذاري نخبه در
تولید علم ،هنر و فناوري کشــور محسوس باشد و هوش ،خالقیت ،کارآفرینی و
نبوغ فکري وي در راستاي تولید دانش و نوآوري موجب سرعت بخشیدن به رشد
و توسعه علمی و متوازن کشور گردد .زمانی که فناوريهاي نوین مشمول تحریم
قرار میگیرند و کشورهاي دشمن اجازه نمیدهند این فناوريها به ایران برسند،
اگر از نخبگان حمایت شــود ،میتوان این فناوريها را تبدیل به فعالیت تجاري
کرد .میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت ،تجارت و کشاورزي ،از ویژگیهاي
اقتصاد مقاومتی اســت و نیز باید شرایط به گونهاي باشد که نخبگان بدون مانع
کارهاي خود را پیش برند .آنچه جاي نگرانی اســت ،تحریم خارجی نیست بلکه
نگرانی در خصوص موانع تولید و تجارت در داخل کشور است که گاهی شدیدتر
از تحریمها عمل میکند.
*کارشناسی ارشد حقوق و رئیس اداره تشکل های کارگری
وکارفرمائی آذربایجان شرقی
اخبار کوتاه

برقراری بیمه  100هزار کارگر ساختمانی جدید
در هفته جاری

ایسنا :مدیرعامــل سازمان تامین اجتماعی از برقراری بیمه برای  100هزار
کارگر ساختمانی جدید در هفته جاری خبر داد.

تفاهمنامه ایران و جایکا برای حفاظت از سواحل جنوبی کشور
میشود .در پروژههای بینالمللی معموال برنامهریزی میشود
و برنامه اجرایی تهیه نمیشود .آنچه در این پروژه به آن توجه
کردیم آن است که بعد از تهیه برنامه جامع ،یک برنامه عمل
و اجرا نیز داشــته باشیم تا نقشــه راه را به ما نشان دهد که
اقدامی نو نسبت به سایر پروژهها محسوب میشود.
معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست
با اشاره به اینکه طرح جامع مدیریت و حفاظت از محیطزیست
در سواحل جنوبی ایران در ابتدا در استان هرمزگان به صورت
پایلوت اجرایی میشود ،گفت :این طرح را در سایر استانهای
ساحلی نیز اجرایی خواهیم کرد .همچنین متخصصینی که از
استان و در سطح ملی و جایکا حضور دارند تیم قوی تشکیل
میدهند تا در ادامه برای ســایر کشــورهای عضو از جمله
کویت ،امارات ،بحرین و قطر نیز این طرحها را اجرایی کنند.
فرشــچی بــا بیان اینکه بعــد از تعطیالت ســال نو این
طرح اجرایی میشــود ،در مورد انتخاب استان هرمزگان به
عنــوان پایلوت این طرح ،گفت :طبق مطالعه ما در هرمزگان
فعالیتهای متعددی انجام میشود و این استان تنوع زیستی
باال و سواحل گســتردهای دارد .همچنین به دلیل غرابت با
استان سیســتان و بلوچستان از اکوسیســتمهای مشابهی
برخوردار هســتند به همین دلیل ترجیح دادیم طرح جامع
مدیریت و حفاظت از محیطزیست ابتدا در استان هرمزگان
اجرایی شــود.وی با بیان اینکه تهیه برنامه جامع مدیریت و
حفاظت از محیطزیست ســواحل جنوبی کشور تا سه سال
ادامه دارد ،افزود :بعد از این مدت پروژه اجرایی میشود .برای
اجرای این طرح منابع مالی زیادی نیاز داریم و ســعی داریم
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همچنیــن واحــد فــروش و خدمــات پــس از فروش
دســتگاههای دیالیز شــرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران
نیــز ،جز در روزهای اول و  1۳فروردین ماه ســال  ،۹۶در
خدمت هموطنان هستند.
الزم بــه ذکر اســت داروخانه مرکزی و تکنســخهای
هاللاحمــر در خیابــان طالقانی و داروخانه شــماره  ۲در
تهرانپارس واقع شده است.

طرح جمعآوری ضایعات حجیم
در شمال تهران آغاز شد

گروه اجتماعی :مهدی جمشیدیان رئیس اداره مدیریت پسماند منطقه یک
گفت:به منظور زیباســازی محیطهای شهری و کاهش آلودگیهای بصری ،طرح
جمع آوری ضایعات خانگی با حجم باال در ســطح نواحی ده گانه شــمال تهران
آغاز شد.

آماده باش تاکسیرانان درایام پایانی سال

ایسنا :مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرتهران تاکید کرد :رانندگان تاکسی
پایتخت برای خدمت رسانی به شهروندان در روزهای پایانی سال در آماده باش
کامل قرار دارند.

بانوان هنرمند ایرانی به خوبی شناسانده نشدهاند

گروه اجتماعی :محمود صالحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران در ویژهبرنامه «ستاره آسمان ادب» که همزمان با آغاز به کار خانه شعر و
ادبیات برگزار شد ،بیان کرد :بانوان هنرمند ایرانی به خوبی شناسانده نشدهاند.

شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران
به عنوان سازنده برتر انتخاب شد

گروه اجتماعی :شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران به عنوان
ســازنده برتر در پروژه مجتمع فرهنگی ،ورزشی و تجاری امام رضا (ع) (رضوان)
انتخاب شــد.به گزارش خبرنگار روابط عمومی و امور بینالملل شرکت توسعه
فضاهای فرهنگی شهرداری تهران ،مهندس علیرضا جعفری ،مدیرعامل شرکت
توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در نخستین همایش ملی مشارکت در
ساخت که با حضور سازندگان برتر در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیمای
جمهوری اســالمی برگزار شد ،گفت:شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری
تهران از ســال  85تا کنون در دوره فعالیت خود منشــاء بسیاري از خدمات در
ساخت و سازهاي فرهنگي ،مذهبي ،هنري و ورزشي در شهر تهران بوده است.

مردان ایرانی در نوروز بیشتر از زنان میمیرند

در نوروز پنج سال گذشته ( 1۳۹1تا  )1۳۹5حوادث رانندگی منجر به مرگ
پنج هزار و  ۳8۴تن از هموطنان شد که نوروز سال  ۹۲با یک هزار و  ۲۲۷مورد
و نوروز سال  ۹5با  ۹۶۴مورد ،به ترتیب بیشترین و کمترین فوتیها را دارند .به
گزارش تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی
قانونی کشــور ،در پنج سال گذشته به استثنای سال ،1۳۹۲آمار تلفات حوادث
رانندگی ایام نوروز (از  ۲5اســفند تا  15فروردین سال بعد) با سیر نزولی مواجه
بوده و در ســالهای  1۳۹۴و  1۳۹5به کمتر از هزار نفر رسیده است .بر اساس
آمارهای موجود در نوروز سال جاری ۹۶۴ ،و در نوروز سال گذشته  ۹۶8نفر در
حوادث رانندگی جان خود را از دســت دادند که در هر دو این ســالها ،استان
فارس بیشــترین آمار تلفات را داشته اســت .همچنین نوروز سال  ۹5کمترین
تلفات حوادث رانندگی در اســتان ایالم و در نوروز سال  ۹۴در اردبیل ثبت شده
اســت .آمار تلفات حوادث رانندگی در نوروز دو سال اخیر نشان میدهد که ۷0
درصد متوفیات این حــوادث مرد بودند و بیش از  50درصد تلفات نیز به دلیل
ضربه به سر جان خود را از دست دادهاند .بر اساس این گزارش به طور متوسط ۶
تا  ۶/5درصد تلفات رانندگی در هر سال مربوط به ایام نوروز است.
تیتر اخبار
آمادگی وزارت بهداشــت برای راهاندازی «کلینیکهای سالمت
جنسی و خانواده»
آماده باش مراکز درمانی تامیناجتماعی در ایام نوروز
تهران بارانی میشود
طراحی و تصحیح ســواالت امتحان پایه دهم در خردادماه 96
برعهده مدارس است
خط  7مترو تهران در آستانه افتتاح
مدیــرکل کمیته امداد اســتان تهــران :کمــک  ۳۸میلیاردی
به ایتام و فرزندان خانوادههای نیازمند تهرانی

