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معاون رسانه وزارت آموزش و پرورش در خصوص روند تعطیلی مدارس گفت :با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ،چنانچه دانش آموزان مدارس ابتدایی ،ارزشیابی 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 آموزشی 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 رسانه وزارت
آموزش و پرورش تصریح کرد :البته امتحانات در برخی پایههای ابتدایی مانند پایه ششم به خردادماه کشیده میشود که بدیهی است دانشآموزان این پایهها باید برای انجام امتحانات در مدرسه
حضور یابند .بهرامی ادامه داد :در سایر مقاطع تحصیلی غیر از دوره ابتدایی ،دانش آموزان تا پایان امتحانات و اتمام برنامههای آموزشی در مدرسه حضور خواهند داشت.
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معصومه ابتکار خواهان تغییر وضعیت شکاف جنسیتی در کشور شد
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معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر
این که وضعیت غیرقابل قبول شکاف جنسیتی در کشور
باید تغییر کند ،گفت :درحال حاضر همگرایی ملی و بین
دستگاهی برای ارتقای وضعیت زنان در کشور وجود دارد
و حمایت های دولت دوازدهم نیز در این زمینه کارساز
بوده است.
به گزارش ایرنا ،معصومه ابتکار روز سه شنبه در نشست
مشاوران وزرا و نمایندگان دستگاه های اجرایی ،مدیران کل امور
زنان و خانواده استانداری های کشور افزود :حرکت دولت دوازدهم
در حوزه زنان مبتنی بر سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب،
سیاست های باالدستی ،قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های
ابالغی ریاست جمهوری است.
وی ادامه داد :دبیرخانه ستاد زن و خانواده یک ستاد هماهنگی
بین بخشی دولتی و فراقوه ای با حضور اعضای قوا است که اولین
جلسه آن با حضور رئیس جمهوری برگزار شد.
ابتکار با بیان اینکه کارگروه  ١٤گانه مشورتی این دبیرخانه
شکل گرفته است ،اضافه کرد :ما از ظرفیت این ستاد برای
هماهنگی بین بخشی و بین قوه ای باید استفاده کنیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد :رئیس
جمهوری اولویت هایی را در بخش سیاست های تخصصی مطرح
و به بحث شاخص های آماری اشاره کرده ،همچنین تقویت
بخش ساختاری امور زنان مورد تایید بوده است که امیدواریم در
وزارت کشور و دیگر استان ها اجرایی شود.
وی به موضوع وضعیت شکاف ها ،شاخص ها و برنامه های
عملیاتی در حوزه زنان و خانواده نیز اشاره کرد و افزود :امیدواریم
بتوانیم این برنامه های عملیاتی را با کیفیت مناسب انجام دهیم؛
البته در چندسال گذشته اقدامات خوبی انجام شده است.
ابتکار با تاکید بر اینکه وضعیت غیرقابل قبول شکاف جنسیتی
در کشور را باید تغییر داد ،گفت :امیدواریم در وضعیت شاخص
ها تحول مثبتی داشته باشیم؛ چراکه می دانیم تحوالت خوبی در
کشور صورت گرفته و وضعیت زنان رو به پیشرفت است.
وی ادامه داد :دختران ایرانی بسیار شایسته هستند و در تمامی
رشته های ورزشی فعالیت دارند؛ ولی اجازه نمی دهند بانوان وارد

استادیومها شوند و بانوان را حذف می کنند.
ابتکار اضافه کرد :البته همه مسائل ورزش ما این نیست و باید
واقعیت ها را دید .ابتکار ضمن تبریک به دختران فوتسالیست و
کاراته کار به خاطر موفقیت در مسابقات آسیایی تصریح کرد :زنان
ایرانی در سطح ملی فعالیت می کنند و اینها دستاوردهای بزرگی
دارند که مایه افتخار است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد :برخی
تصورات مبنی بر اینکه زن ایرانی دچار عقب ماندگی و چالش
شده است ،درست نیست؛ چراکه آنقدر پیشرفت چشمگیر بوده
است که این مشکالت هم برطرف می شود.
ابتکار افزود :نمی خواهیم مشکالت را انکار کنیم؛ زیرا به همان
نسبت موفقیت هایی نیز داشته ایم و باید دستاوردها را دید و
پیشرفت ها را مطرح کرد.
وی ادامه داد :همچنین با همکاری سازمان بسیج کشور طرح
بسیار خوبی برای توانمندسازی اقتصادی خانواده زندانیان خواهیم
داشت که این طرح را با همکاری سازمان زندان ها ،ستاد دیه و

خانواده های آنها اجرا می کنیم.
ابتکار اضافه کرد :همچنین طرح «ارمغان  »٢برای آزادی زنان
زندانی با جرائم غیرعمد با استقبال خوب مردم رو به رو شد
که قرار است با معاونت پیشگیری از جرم و معاونت فرهنگی
قوه قضائیه تفاهم نامه ای را امضا کنیم که بیشتر به موضوع
پیشگیری توجه دارد.
وی اظهار داشت :از آنجا که مساله مادران زندانی برای ما حائز
اهمیت است و معتقدیم که زندان جای مادران نیست و باید
برنامه هایی برای آنها داشته باشیم؛ درنظرداریم مادران زندانی بر
اساس جرمی که دارند و در صورتی که امکان آن وجود داشته
باشد ،حکم باز داشته باشند تا هیچ مادری زندانی نباشد.
ابتکار از دیگر برنامه های دولت دوازدهم را تقویت سازمان
های مردم نهاد عنوان کرد و افزود :در این دوره با وزارتخانه های
مختلف همکاری های خوبی داشتیم و تفاهم نامه هایی نیز امضا
کرده ایم؛ در بحث مهارت های زندگی برای دختران طرحی با
وزارت آموزش و پرورش داریم که به گفت و گوی ملی و بین

خون کدام استانها به تهرانیها تزریق میشود؟
مدیر کل انتقال خون استان تهران به تشریح اهمیت پالسما و پالکت خون
پرداخت و گفت :در سال برای تأمین خون تهرانیها از خون مردم  ۵استان کشور
استفادهمیشود.
به گزارش تسنیم ،سیدمرتضی طباطبایی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار
داشت :در سال  96حدود  400هزار مراجعه کننده داشتیم که 320هزار نفر موفق به اهدای
خون شدند .همچنین بیش از  163هزار نفر اهداکننده مستمر بودند که حدود 50هزار نفر
اهداکننده بار اول داشتیم و بیش از  14هزار نفر اهداکننده خانم بودند و در نهایت 40هزار
نفر اهداکننده واحد گروه منفی داشتیم .وی تصریح کرد :در سال  96حدود  8هزار نفر
پالکت فرزیس دریافت کردیم که این اهدا مزایایی دارد از جمله خطر بیماریهای منتقل
کننده خون کمتر میشود و از نظر واکنش آلرژی نیز کمتر خواهد بود و این پالکتها
فیلتر هم میشوند در حالیکه در اهدای خون فقط  30درصد فیلتر میشوند .مدیرکل
انتقال خون استان تهران ادامه داد :در راستای تهیه داروی مشتق از پالسمای ایرانی نیز
حدد  5500واحد پالسما در تهران دریافت کنیم که  764درصد رشد داشتیم زیرا این
روند نیاز کشور است چون برای تهیه دارو از پالسما مقدار قابل توجهی از این پالسماها به
خارج از کشور ارسال میشود تا نیاز بیماران هموفیلی را تامین کنیم .طباطبایی عنوان کرد:
همچنین در مراکز خصوصی برای دریافت پالسما پول و هزینه ایاب و ذهاب اهدا میشود
ولی در مراکز ما چنین پولی اهدا نمیشود و افراد میتوانند هفتهای دو بار و در سال 24
بار میتوانند پالسما اهدا کنند و باید اهداکنندگان پالسما در کشور افزایش یابد .مدیرکل
انتقال خون استان تهران تصریح کرد :خوشحالیم پالسمای ایرانی اهدا میشود ،ولی باید
این اهدا بدون هیچ چشمداشتی صورت پذیرد و تشویقهایمان گسترش یابد و سازمان
بهداشت جهانی نیز این تشویق را منع نمیداند ولی افراد باید برای ذکات سالمت خود
این پالکت و پالسما را اهدا کنند .طباطبایی با اشاره به اینکه در سال گذشته  200هزار
گلبول قرمز و  115گلبول قرمز فیلتر شده تهیه و تولید کردیم ،خاطرنشان کرد :همچنین
 100هزار گلبول قرمز از استانها تامین کردیم که برای خون تهران ،استانهای مرکزی،
قم ،سمنان ،البرز ،قزوین؛ خون تهران را پشتیبانی میکند کما اینکه مواقعی نیز از خون
استانهای اردبیل ،آذربایجان شرقی و غربی ،مازندران و گیالن بهره گرفته شده است.

نسلی پیوند می خورد و نگاه خوبی در این زمینه وجود دارد.
وی به حذف آزمون تیزهوشان برای دوره ابتدایی نیز اشاره کرد
و گفت :این آزمون برای دانش آموزان مشکالتی ایجاد کرده است؛
البته به دلیل اینکه پنج درصد دانش آموزان از این آزمون سربلند
بیرون می آمدند ،دیگر دانش آموزان شکست روحی می خوردند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد :همچنین
برای موضوع کوله پشتی دانش آموزان به ویژه دختران باید فکری
کرد؛ زیرا در برخی مواقع کوله های آنها به طور میانگین  ٦کیلو
و  ٦٠٠گرم است.
وی اضافه کرد :برای توسعه فعالیت های حوزه زنان تاکنون
تفاهم نامه و توافق نامه هایی با وزارت خانه ها و دستگاه های
اجرایی منعقد شده است؛ البته با وزارت جهاد کشاورزی توافق
نامه ای داریم که به موضوع توانمندسازی زنان روستایی می
پردازد.
ابتکار تصریح کرد :همچنین حدود  ٢هزار و  ٥٠٠دهیار زن
داریم که بسیار توانمند هستند و می توان از ظرفیت آنها نیز
استفاده کرد .همچنین در سند آمایش برای ارتقای فعالیت های
حوزه زنان برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته است.
وی حمایت از اورژانس اجتماعی را یکی از برنامه های اساسی
این معاونت عنوان کرد و گفت :اورژانس اجتماعی یکی از
موثرترین سازوکارها برای جلوگیری از خشونت در سطح جامعه
است.
ابتکار افزود :همچنین برای ابالغیه ریاست جمهوری درباره
تخصیص  ٣٠درصد پست های مدیریتی به بانوان نیز کارهای
خوبی صورت گرفته است و تاکنون هفت معاون وزیر و ٤٥
مدیرکل زن بکار گرفته شده است.
وی درباره خروج آمریکا از برجام نیز گفت :بعد از خروج آمریکا
از برجام از نظر اقتصادی و برای مقابله با طرح هایی که به منظور
القای ناامیدی ،یاس و تفرقه اجرا می شد ،تالش هایی صورت
گرفت؛ البته ماجرای ارز نیز هدایت شده بود و ابعاد سیاسی و
بیرونی داشت که با تدابیر و اقدامات دولت این موضوع که می
توانست بحران اقتصادی جدی برای ایران باشد ،مدیریت شد.
نشست مشاوران وزرا و نمایندگان دستگاه های اجرایی و
مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های کشور با حضور
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،
سیدحسین سراج زاده رئیس انجمن جامعه شناسی ایران و
مشاوران امور بانوان در دستگاههای مختلف در محل هتل الله
برگزار شد.

واکنش به برخورد امنیتی با زنان معلم در تجمع اخیر

آخرین وضعیت دانشآموزان شین آبادی

مدیر کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش نسبت
به برخورد امنیتی با زنان معلم در تجمع اخیر واکنش
نشان داد.
به گزارش ایلنا ،فرحناز مینایی پور ،مدیر کل امور زنان وزارت
آموزش و پرورش در واکنش به برخورد امنیتی با زنان معلم
در تجمع اخیر گفت :این برخورد با معلمان اصال مورد تایید ما
نیست و آقای بطحایی هم تاکید داشتند که حتما گروههایی
با برنامهریزی وارد این تجمع شدند که معلم نبودند ،البته من
قاطی این تجمع
اطالع زیادی ندارم ،ولی حتما گروههای دیگر ِ
شدند و به تنش انجامیده است .مدیر کل امور زنان وزارت
آموزش و پرورش با اشاره بر اینکه ما حامی معلمان هستیم و
امیدواریم در چارچوبهای قانونی بتوانند به حقشان برسند ،بر
لزوم حمایت و توجه جدی دولت و حاکمیت نسبت به این قشر
تاکید کرد و گفت :معلمان این قشر بسیار تاثیرگذاری هستند ولی متاسفانه تاثیرگذاری این قشر را کم می دانند؛ با توجه به شرایط ویژه
کشورمان ،معلمان خیلی خوب می توانند بر روی قشر جوان و نوجوان تاثیرگذار باشند و به تثبیت پایه های نظام کمک کنند .مینایی
پور اضافه کرد :اصال چرا باید به مرحله ای برسیم که معلمان برای احقاق حقوق خودشان تجمع و درخواستشان را اینگونه بیان کنند؟
اعتراض معلمان
حاکمیت باید اثرگذاری این گروه را ببیند ،باید پیش از اعتراضات و تجمعها ،فکری کرد و امیدواریم دولتمردان صدای
ِ
ما را بشنوند.مدیر کل امور زنان از آزادی  7-6نفر از معلمان بازداشت شده در این تجمع به جز یک نفر خبر داد و گفت :از میان بازداشت
شدگان یک نفر خانم بوده است .این مقام مسئول از ارسال نامه به وزارت بهداشت برای غربالگری زنان فرهنگی در تمامی استانها خبر
طرح غربالگری قرار است ،با هماهنگی با وزارت بهداشت بیماریهای ویژه زنان مثل سرطان رحم و سرطان سینه با
داد و گفت :در این ِ
آزمایش و چکابِ کلی توسط وزارت بهداشت و مراکز درمانی انجام شود .مدیر کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش افزود :البته در حال
معلمان زن خود را برای غربالگری فرستاده و چکاب شدهاند؛ در حال تالش
حاضر برخی از استانها با هماهنگی با بهداشت استان ،کل
ِ
هستیم که با پیگیری ،همه زنان فرهنگی شامل این طرح سراسری شوند.

فرماندار پیرانشهر گفت :اعزام دانش آموزان شین
آبادی برای درمان به خارج بسته به نتیجه کمیسیون
پزشکی است.
به گزارش ایسنا ،سید علی ترابی توضیح داد :اعزام دانش
آموزان شین آبادی به آلمان برای مداوا در دست بررسی
است .وی تصریح کرد:استاندار در  28اسفند با دانش آموزان
شین آبادی و خانوادهایشان مالقات داشته و دانش آموزان
توسط دکتری ایرانی االصل و مقیم المان معاینه شدند و
پس از دیداری که با وزیر بهداشت داشتند مقرر شد بعد
از امتحانات خرداد دانش آموزان معاینه مجدد شوند و پس
از تشخیص نهایی بیمارستان و کمیسیون پزشکی ،دانش
آموزانی که امکان معالجه در داخل کشور برایشان مهیا نیست
برای مداوا به خارج از کشور اعزام شوند.
ترابی با بیان اینکه حال عمومی  14دانش آموزان شین آبادی خوب است ،تصریح کرد :شدت جراحات  12نفر از دانش آموزان
بیشتر است که موضوع درمان آنها ادامه دارد .وی با بیان اینکه استاندار تالش زیادی برای بهبود شرایط این دانش آموزان انجام داده
است ،گفت :دانش آموزان همگی در حال تحصیلند؛  14نفر که شرایط بهتری دارند در مدارس عادی و  12نفر دیگر در مدرسه
مخصوصی در حال تحصیلند و از امکانات آموزشی بهره مندند .همچنین بیمه و هزینه ایاب و ذهاب آنها در هر بار سفر به تهران
رایگان بوده و دولت دیه همه دانش آموزان را پرداخت کرده است .به گزارش ایسنا ،ساعت  ۸صبح روز چهارشنبه ۱۵ ،آذر ،۱۳۹۱
یک کالس درس مدرسه ابتدایی روستای شینآباد از توابع شهرستان مرزی پیرانشهر دچار آتشسوزی شد و از  ۳۷نفر دانش
آموزان آن  28نفر دچار سوختگی شدند که از این تعداد  2نفر از دانش آموزان بر اثر شدت جراحت جان خود را از دست دادند.
حادثه زمانی روی داده که بخاری نفتی این کالس دچار آتشسوزی شد و تالش سرایدار مدرسه برای خاموش کردن آن با استفاده
از کپسول آتشنشانی مؤثر واقع نشد .سرایدار مدرسه وقتی نتوانست آتش را خاموش کند ،اقدام به انتقال بخاری به بیرون از کالس
کرد که در این موقع بخاری منفجر شد و آتش به تمام سطح کالس سرایت کرد.

واکنش آموزش و پرورش فسا نسبت
به کوتاه کردن موی  ۹دانش آموز دختر
رئیس آموزش و پرورش شهرستان فسا استان فارس گفت :رفتار یک معلم این
شهرستان در کوتاه کردن موی تعدادی از دانش آموزان کالسش مورد تایید
آموزش و پرورش نیست.
به گزارش ایلنا ،مسلم امینی نژاد گفت :در پی اطالع از اقدام خالف اصول تربیتی معلم
کالس دوم ابتدایی یکی از مدارس این شهر در کوتاه کردن موی ۹تن از دانش آموزان
کالسش بالفاصله موضوع توسط مسئولین ذی ربط آموزش و پرورش فسا پیگیری شد.
رئیس آموزش و پرورش شهرستان فسا استان فارس گفت :این معلم ضمن ابراز پشیمانی
از این رفتار ،انگیزه خود را کوتاه کردن موهای بلند تعدادی از دانش آموزانش که باعث
مزاحمت برای سایر دانش آموزانی که در نیمکت پشت سر آنها نشسته بودند عنوان کرد.
امینی نژاد گفت:هرچند نیت اصلی رفتار این همکار فرهنگی حل یک مساله بوجود آمده
در کالس درسش بوده ولی متاسفانه از یکی از بدترین روشها برای حل این مساله یعنی
کوتاه کردن مو بوسیله قیچی استفاده کرده که اصال مورد تایید نمی باشد .رئیس آموزش
و پرورش شهرستان فسا استان فارس گفت :هرچند صیانت از حریم همکاران فرهنگی
وظیفه ذاتی ماست اما از طرف دیگر صیانت و رعایت حقوق دانش آموزان به عنوان امانت
هایی که به آموزش و پرورش سپرده شده اند نیز مورد اهمیت و تاکید می باشد .امینی نژاد
گفت :آموزش و پرورش به مراتب و طی بخشنامه های متعدد و در کالس های آموزشی
ضمن خدمت از جمله اقدام پژوهی اشاره کرده که همکاران فرهنگی ضمن رعایت اصول
تربیتی از روش های صحیح حل مساله برای حل مشکالت موجود کالس درس استفاده
نمایند .رئیس آموزش و پرورش شهرستان فسا استان فارس با اشاره به اینکه درحال
حاضر برخی از خانواده های دانش آموزان شاکی این همکار فرهنگی هستند افزود :آموزش
و پرورش نیز موضوع را از طریق مراجع ذی صالح اداری خود پیگیری خواهد کرد.

بررسی الیحه حمایت
از کودکان و نوجوانان در صحن مجلس
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی گفت :الیحه حمایت از
کودکان و نوجوانان در این کمیسیون به تایید رسیده است و به زودی این الیحه
در صحن مجلس برای تصویب نهایی مطرح خواهد شد.
به گزارش تسنیم ،عبدالرضا عزیزی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی الیحه حمایت از
کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :این الیحه دارای  44ماده است
و تالش داریم هر چه زودتر در صحن مجلس شورای اسالمی مطرح کنیم .وی تصریح
کرد :الیحه اشاره شده در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و در واقع
نمایندگان مجلس و سایر مسئوالن در بخشهای مختلف نظرات خود را مطرح کردهاند.
عزیزی با بیان اینکه الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان بهزودی تصویب خواهد شد،بیان
کرد :این در الیحه در نوبت رسیدگی در صحن مجلس شورای اسالمی قرار دارد و پیش
بینی میشود طی هفتههای آتی این الیحه به نتیجه برسد .عضو کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس شورای اسالمی گفت :الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی مطرح شده است و به تایید رسیده است .وی بیان
کرد:در این الیحه موضوعات سوء استفاده از کودکان ،تجاوز و جلوگیری از رسیدن آنان
به حقوقشان ،شکنجه جسمی و روحی ،ممانعت از تحصیل ،نادیده گرفتن عمدی سالمت
بهداشت روانی و جسمی ،جرم انگاری خرید و فروش کودکان ،سوء استفاده از کودکان
برای درآمدهای اقتصادی و سایر موارد مرتبط مورد توجه قرار گرفته است ضمن اینکه
وظایف نهادهایی مانند وزارت کشور ،آموزش و پرورش ،بهزیستی ،دادگستری و مجموعه
های مرتبط با امور کودکان پیش بینی شده است .عزیزی ادامه داد :تصویب الیحه اشاره
شده می تواند بسیاری از مشکالت فعلی کودکان را در حوزههای مختلف به ویژه کودک
آزاری برطرف کند.

ایجاد  ۴۵۰هزار فرصت شغلی در مناطق محروم کشور

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از ایجاد  ۴۵۰هزار فرصت
شغلی در مناطق محروم کشور خبر داد.

به گزارش مهر محمد مخبر در مراسم بهره برداری از نخستین
کارخانه تولید انبوه فرآورده های سلولی در منطقه افزود:
فعالیتهای ستاد اجرایی فرمان امام در چارچوب محرومیت زدایی
اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی است .وی ادامه داد ۶ :مکانیزم
برای اشتغال زایی پیش بینی کرده این و در همین راستا تاکنون
 ۴۵۰هزار فرصت شغلی عمدتا در مناطق محروم کشور ایجاد
کرده ایم .رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ،تاکید کرد :اقدامات
این ستاد سند توانایی و اتکای به جوانان است و از سوی دیگر
نشان دهنده خدمات ستاد به مردم است .وی با اشاره به برخی
اختالفات در کشور ،گفت :بگومگوهایی که در فضای مجازی رخ

می دهد برخی را نگران می کند و جو را خراب می کند اما کشور
به لحاظ مولفه های حکومت در بهترین شرایط قرار دارد .مخبر
اضافه کرد :کشور از نعمت های خدادادی زیادی برخوردار است
و هر کدام می تواند مشکل اصلی کشور یعنی اشتغال را حل
کند ۲۷۰۰ .کیلومتر مرز آبی و معادن زیادی داریم ،همچنین ۹۵
درصد تولید زعفران دنیا و متنوعترین محصوالت صنایع دستی
دنیا را داریم اما استفاده خوبی نداریم .رئیس ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) ،گفت :با این پتانسیل نباید شرایط به گونه ای باشد که
برای ایجاد  ۵میلیون شغل در مردم ایجاد اضطراب کنیم زیرا این
اجحاف به مردم است .مخبر ادامه داد :در تمام کشورهایی که رشد

مشاوره پرداخت «یارانه مشاوره» به سه دهک اقتصادی پایین جامعه

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با بیان
اینکه سازمان بهزیستی ساالنه بیش از  ۳میلیارد تومان «یارانه مشاوره» برای
دهکهای اول تا سوم اقتصادی پایین جامعه پرداخت میکند ،گفت :این افراد
میتوانند تا  ۳مرحله به مراکز مشاورهای خصوصی مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا ،فاطمه عباسی با بیان اینکه قبال این بودجه در اختیار تعداد مشخص و
محدودی مرکز مشاوره روانشناختی قرار میگرفت ،افزود :افراد متقاضی دریافت خدمات
مشاوره روانشناختی باید به مرکز خاصی مراجعه میکردند اما قصد داریم نرم افزاری را
در آیندهای نزدیک طراحی و راهاندازی کنیم که افراد واجد شرایط 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 باشند ،به آنها «یارانه مشاوره» تعلق میگیرد و میتوانند از این خدمات بهره مند
شوند .رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه
«یارانه مشاوره» ،مربوط به مراکز مشاوره روان شناختی است ،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 عباسی ،این
افراد میتوانند تا  ۳مرحله به مراکز مشاورهای خصوصی مراجعه کنند و از خدمات بهره مند
یتوانند با پرداخت هزینه کمتر از خدمات مراکز
شوند .درصورت نیاز به ادامه مراجعه نیز م 
دولتی استفاده کنند .وی با تاکید بر این که در این روش محدودیتی از لحاظ انتخاب مراکز
خاص وجود ندارد ،تصریح کرد :با این وجود این مراکز تحت پوشش بهزیستی هستند و برای
واریز شدن این یارانه از سوی سازمان بهزیستی باید مجوز فعالیت از این سازمان را داشته
باشند .رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت:
شناسایی 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 .عباسی با بیان اینکه این یارانه برای  ۳بار مراجعه افراد به مشاوره در نظر گرفته شده
است ،اظهار کرد :چرا که معموال بخش اعظمی از مشکالت افراد بعد از  ۳بار مراجعه برطرف
میشود؛ اما به هر حال در نظر گرفتن سقف سه بار مراجعه به دلیل محدودیت منابع است و
ما باید روشی را برای مدیریت منابع اتخاذ کنیم.

شتابان داشتند دو محور مشترک وجود دارد که یکی موضوع توجه
به شرکت های کوچک و متوسط و دیگری تمرکز روی شرکت
های دانش بنیان است .وی با بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان امام
از هیچ رانتی استفاده نمی کند ،گفت :در هیچ مزایده و مناقصه
ای رانت نداشتیم و هیچ حضوری در واگذاری های اصل  ۴۴به
جز یک مورد نداشتیم .رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تاکید
کرد :رویکرد ما در شرکتداری غیرماندگار بودن است به طوری که
از  ۱۰۴شرکت در سال های گذشته در سال  ۹۶به  ۶۰شرکت
رسیدیم و مصمم هستیم این تعداد را در سال  ۹۷به  ۵۰شرکت
برسانیم .تاکنون  ۲۸۱شرکت را به مردم واگذار کردیم.

فراخوانمناقصهعمومیدومرحلهاینصبتجهیزات،راهاندازیوپشتیبانیخطوطبیسیم(خطوطپشتیبان)

پسـت بانـک ایران در نظر دارد مناقصه عمومـی دو مرحلهای نصب تجهیزات ،راه
اندازی و پشـتیبانی خطوط بیسـیم (خطوط پشتیبان) به شماره  97/2از طریق
سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت با شـماره پیگیـری 200971549000003
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