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اخبار
آغاز اجرای طرح «سالمت الکترونیک»
در پنج استان از ابتدای 98
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت:
سال آینده چهار طرح نظام ارجاع الکترونیک،
نسخهنویسی الکترونیک ،رسیدگی الکترونیکی
اسناد و استحقاق سنجی در بیمارستانهای
دولتی پنج استان اجرایی میشود.
طاهر موهبتی در نشست هماندیشی در جمع
اصحاب رسانه با بیان اینکه حدود  ۴۰میلیون
جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سالمت
هستند ،گفت :بیشترین جمعیت مربوط به
روستاییان با  ۲۲میلیون جمعیت و کمترین آن
سایر اقشار ،دانشجویان ،خانوادههای شهدا و
بهزیستی هستند .وی با اشاره به اینکه از این
تعداد جمعیت ۸۵ ،درصد بیمه شده رایگان
هستند ،گفت :استان گیالن با یک میلیون و
 ۳۰۰هزار نفر بیمه شده بیش از  ۵۰درصد افراد را
تحت پوشش بیمهای خود دارد و حدود  ۸۰۰هزار
نفر بیمه روستایی در گیالن هستند .وی در ادامه
با اشاره به طرح رفع همپوشانی بیمهها افزود :یک
میلیون و  ۷۸۰رفع همپوشانی بیمهای انجام شده
و در این برنامه در زمان صدور و تمدید دفترچه،
همپوشانیها کنترل میشود .موهبتی در ادامه
با بیان اینکه استان گیالن جزو پنج استانی
است که بخش سالمت الکترونیک در آن با
استانهای زنجان ،گلستان ،آذربایجان شرقی
و مازندران اجرا میشود ،گفت :از ابتدای سال
 ۹۸این طرح در این استانها کلید خواهد خورد
و امیدواریم تا پایان خرداد ماه در همه بخشها
طبق برنامهریزیها اجرایی شود.

افتتاح  ۳ایستگاه متروی تهران
در روز شنبه
مدیرعامل شرکت متروی تهران از افتتاح ۷.۵
کیلومتر از خط هفت مترو در روز شنبه خبر
داد.
علی امام در گفتوگو با ایسنا ،با اعالم خبر
افتتاح  ۷.۵کیلومتر از خط هفت مترو و افتتاح ۹
کیلومتر از خط شش متر و اظهار کرد :همانطور
که مردم تهران میدانند در تیرماه بخشی از
خط هفت از ایستگاه مهدیه تا نواب را به طول
شش کیلومتر با پنج ایستگاه افتتاح کردیم .وی
با بیان اینکه در روز شنبه ( ۲۵اسفندماه) نیز
 ۷.۵کیلومتر از خط هفت مترو از ایستگاه نواب
تا میدان صنعت افتتاح میشود ،گفت :همچنین
ایستگاه تربیت مدرس که ایستگاه میانی نواب
تا صنعت است مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت مترو با بیان اینکه در تیرماه
بخشی از خط هفت افتتاح شد اما ایستگاه میانی
هاللاحمر به دلیل عدم تجهیز افتتاح نشد ،ادامه
داد :حاال در روز شنبه ایستگاه میانی هاللاحمر
که بین مهدیه و نواب است نیز افتتاح میشود.
امام با رد برخی شایعهها مبنی بر اینکه هنوز خط
هفت ایمنسازی نشده است ،بیان کرد :ما به
سالمت مردم و مسافرانمان متعهد هستیم و
برای افتتاح پروژههای مترو حتما ایمنی را مدنظر
قرار میدهیم و معتقد هستیم هرچند ممکن
است همچون سنوات گذشته ایستگاهها نواقصی
داشته باشند ،اما حتما استانداردهای ایمنی
رعایت شده است.

خبرهایی که در حاشیه گردهمایی مشترک معاونان و مشاوران و مدیران کل آموزش و پرورش استانها اعالم شد

از اعالم زمان ابالغ سند تحول تا رشتههای جدید المپیادی
اعالم پیشنهاد برگزاری امتحانات نهایی از اواسط
اردیبهشت ،منحصر شدن سابقه تحصیلی موثر در
قبولی دانشگاه به پایه دوازدهم و ابالغ برنامه اجرایی
سندتحول تا پایان فروردین  98ازجمله مهمترین این
اخبار بودند.
پیشنهاد برگزاری امتحانات نهایی از اواسط
اردیبهشت
عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش
متوسطه وزارت آموزش و پرورش در حاشیه این
گردهمایی با بیان اینکه برای امسال اتفاق خاصی
درخصوص برنامه امتحان نهایی نخواهد افتاد و
برنامه امتحان نهایی نیز مانند سالهای گذشته تهیه
و ارسال شده است ،گفت :امتحان نهایی امسال از
 ۳۱اردیبهشت ماه آغاز میشود .البته سعی شده
است برنامه جمع و جورتر در نظر گرفته شود.
وی درباره گالیههای دانشآموزان پایه دوازدهم
برای کنکور اظهار کرد :برای آزمون سراسری در
حال حاضر سابقه تحصیلی صرفا ً منحصر به پایه
دوازدهم شده است و دیگر در پایههای یازدهم و
دهم سابقه تحصیلی تولید نمیکنیم .وی افزود :در
نظام آموزشی قبلی عمده سابقه تحصیلی متمرکز در
پایه سوم متوسطه بود و چهار درس پیشدانشگاهی
تأثیر پنج درصدی داشت .به عبارت دیگر  ۲۵درصد
سوابق تحصیلی در پایه سوم متوسطه و پنج درصد
در پیشدانشگاهی بود .عمادی ادامه داد :در نظام
قبلی فرصت یکسالهای داشتیم تا سابقه تحصیلی
را تولید کنیم یعنی یک سال قبل از شرکت داوطلبان
در کنکور سابقه تحصیلی پایه سوم متوسطه آماده
میشد و این را به سازمان سنجش آموزش کشور
ارسال میکردیم اما در نظام جدید این فرصت از ما
گرفته شده است .وی با اشاره به اینکه در حال حاضر
دانشآموزان پایه دوازدهم از اول تا آخر خردادماه
امتحان نهایی دارند و بالفاصله باید سابقه تحصیلی
آنها به سازمان سنجش ارسال شود ،گفت :به
عبارت دیگر فرصت ما برای ارسال سوابق تحصیلی
به سازمان سنجش آموزش کشور کفایت نمیکند.
نکته دوم این است که فاصله میان آزمون سراسری
و روز پایانی امتحان نهایی کوتاه است و این باعث
میشود استرس به دانشآموزان وارد شود .سرپرست
معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش
افزود :پیشنهاد میکنیم که زمان امتحان نهایی را
قدری عقبتر بیاوریم یعنی به جای اینکه امتحانات
از اول خردادماه شروع شود ،به میانه اردیبهشتماه
منتقل شود .البته این مورد نیاز به مصوبه شورای
عالی آموزش و پرورش دارد بنابراین این پیشنهاد را
به محمد بطحایی ،وزیر آموزش و پرورش ارائه کردیم
و او هم طبیعتا ً در دستور کار شورای عالی آموزش و
پرورش قرار میدهد.
ابالغ برنامه اجرایی سندتحول تا پایان فروردین 98
رضا مددی ،رئیس ستاد اجرای سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش نیز در حاشیه این همایش با بیان
اینکه برنامه سال  ۹۸آموزش و پرورش بر مبانی
سند در حال نهایی شدن است ،گفت :قرار است
برنامه تا دهه سوم فروردین با امضای وزیر آموزش
و پرورش به تمامی استانها ابالغ می شود .وی با
بیان اینکه تکالیف ناشی از اجرای سند تحول بنیادین
میطلبد که منابع مالی بیشتری در نظر گرفته شود
گفت :دستگاهها و نهادهای مختلف هم باید دست

گروه جامعه :گردهمایی مشترک معاونان و مشاوران و مدیران کل آموزش و پرورش استانها که دیروز در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد ،برای
فرهنگیان و دانشآموزان چندین خبر را به دنبال داشت.

سال  ۹۸تمامی
برنامههای
آموزش و
پرورشمبتنی
بر سند تحول
تدوین و اجرا
خواهد شد
آموزش و پرورش را بگیرند .رئیس ستاد اجرای سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش با بیان اینکه از مهر
 ۹۷برنامه اجرایی سند تحول در طول برنامه ششم
توسعه در همه زیر نظامها تهیه ،تدوین و تصویب
شد ،اظهار کرد :این برنامه با امضای وزیر آموزش
و پرورش به تمامی حوزههای ستادی ادارات کل
آموزش و پرورش استانها و مناطق ابالغ شد .مددی
افزود :اکنون برنامههای وزارتخانه در قالب راهکارهای
سند تحول مشخص شده است .رئیس ستاد اجرای
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با بیان اینکه
برنامه سال  ۹۸آموزش و پرورش بر مبانی سند در
حال نهایی شدن است ،گفت :قرار است برنامه تا
دهه سوم فروردین با امضای وزیر آموزش و پرورش
به تمامی استانها ابالغ میشود .مددی افزود :سال
 ۹۸تمامی برنامههای آموزش و پرورش مبتنی بر
سند تحول تدوین و اجرا خواهد شد و همه امکانات
در حوزه نیروی انسانی ،منابع مالی و تجهیزات در
خدمت اجرای سند قرار میگیرد .وی با اشاره به اینکه
بخشی از برنامههای سند در حوزه نیروی انسانی،
برنامه درسی ،فضا و تجهیزات ،پژوهش و ارزشیابی
و راهبری و مدیریت و منابع مالی است عنوان
کرد :رویکرد آموزش و پرورش بر این است که در
مسیر برنامهریزی خود تمامی فعالیتها منطبق با
سند تحول باشد و در امور جاری تجدیدنظر کرده
مراستا نیست را از
و برنامههایی که با سند تحول ه 
دستور خارج کرده و ریل اصلی فعالیتهای نظام
آموزشی در مسیر سند باشد .رئیس ستاد اجرای
سند تحول بنیادین با بیان اینکه اکنون بخشی از
برنامههای سند در شورای عالی آموزش و پرورش
تصویب و به تائید رئیسجمهوری رسیده که اجرای
آنها نیازمند امکانات بیشتر است زیرا وضعیت کنونی
کفاف اجرای تمامی برنامهها را نمیدهد ،اظهار کرد:
ازجمله این برنامهها ،طرح رتبهبندی معلمان است
که منابع مالی مناسب الزم دارد در حالی که اکنون
تمامی اعتبارات برای اجرای طرح در سال  ۹۸در
اختیار آموزش و پرورش نیست هر چند که اجرای

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان،

به جمع  ۵شرکت سازمان دانشی برتر ایران راه یافت

در هفتمیــن دوره جایــزه جهانــی ســازمان دانشــی برتــر
آســیا و بــا ارزیابــی کارشناســان بیــن المللــی ،جایــره
جهانــی  ،MAKEشــرکت فــوالد امیرکبیــر کاشــان،
موفــق بــه ورود بــه جمــع  ۵شــرکت دانشــی برتــر کشــور
و بــه جمــع برندهــای معتبــر جهانــی پیوســت.
ســعید ســهراب پــور رییــس بنیــاد جایــزه جهانــی
ســازمان دانشــی برتــر در ایــران در مکاتبــه بــا عزیــز
قنواتــی ،مدیرعامــل شــرکت فــوالد امیرکبیــر کاشــان
نوشــت :دســتیابی بــه ایــن موفقیــت ارزشــمند در ابعــاد
بیــن المللــی ،نتیجــه تــاش هــای بدنــه مدیریــت و
کلیــه کارکنــان محتــرم آن مجموعــه اســت.
ســهراب پــور در مکاتبــه خــود آورده اســت :جایــزه
جهانــی  MAKEدر ســال آتــی بــا تاکیــد بیشــتر

بــر نــوآوری ،برگــزار خواهــد شــد .بــه همیــن لحــاظ
معتبرتریــن جایــزه جهانــی در حــوزه دانــش ،نــوآوری و
خاقیــت و ســرمایه هــای فکــری در بیــن شــرکت هــای
چهــار قــاره جهــان مــی باشــد کــه در ســه ســطح ملــی،
قــاره ای ،وجهانــی و برگــزار مــی شــود.
وی در پایــان بــا تقدیــر و تبریــک ایــن موفقیــت
آورده اســت :دانشــگاه صنعتــی شــریف و دفتــر بنیــاد
 MAKEدر ایــران از شــرکت فــوالد امیرکبیــر کاشــان
در تهــران تجلیــل خواهــد کــرد.
شــایان ذکــر اســت شــرکت فــوالد امیرکبیــر کاشــان
در گــروه هلدینــگ فــوالد مبارکــه اصفهــان ،ماموریــت
تولیــد ورق گالوانیــزه و ســهم بیســت درصــدی از تولیــد
ایــن محصــول در کشــور را دارد کــه در ســالهای اخیــر
موفــق بــه کســب عناویــن ملــی و بیــن المللــی فراوانــی
در بخــش هــای مختلــف فرهنگــی اجتماعــی اقتصــادی
و همچنیــن دریافــت گواهینامــه هــای معتبــر داخلــی و

خارجــی در حــوزه مدیریتــی  ،نیــروی انســانی و محیــط
زیســت و حــوزه ی تولیــد کیفــی و نوآوری،محصــول
شــده اســت.

طرح با هر میزان اعتبار در سال آینده اجرا خواهد شد
اما اجرای کامل آن نیازمند منابع بیشتر است.
اجرای طرح «نماد» با قوت بیشتر در سال جدید
علیرضا کاظمی ،معاون پرورشی و فرهنگی وزارت
آموزش و پرورش نیز در حاشیه برگزاری گردهمایی
مشترک معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش
استانها با بیان اینکه اداره مراقبت از آسیبهای
اجتماعی به بخش مشاوره معاونت پرورشی منتقل
شده است و برنامههای این حوزه نیز در دستورکار
خواهد بود گفت :طرح «نماد» با قوت بیشتری
جلو خواهد رفت .معاون پرورشی و فرهنگی وزارت
آموزش و پرورش با بیان اینکه در حوزه ستادی نیز بر
سیاستگذاری برای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز
تمرکز خواهیم کرد ،به بیانیه گام دوم انقالب اشاره
و اظهار کرد :این موضوع از مهمترین رویکردهای
ما است .کاظمی افزود :اداره مراقبت از آسیبهای
اجتماعی به بخش مشاوره معاونت پرورشی منتقل
شده است و برنامههای این حوزه نیز در دستورکار
خواهد بود.
بررسی آییننامه تعیین شرایط پذیرش دانشجو
و معلمان
همچنین مهدی نویدادهم ،دبیرکل شورای عالی
آموزش و پرورش در حاشیه این گردهمایی از بررسی
آییننامه تعیین شرایط پذیرش دانشجو و معلمان
در آخرین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش خبر
داد .وی درباره آخرین مصوبات جلسه شورای عالی
آموزش و پرورش گفت ۹۶۳ :امین جلسه شورای عالی
آموزش و پرورش ،هفته گذشته با حضور اکثر اعضای
شورا برگزار شد .وی افزود :آییننامه تعیین شرایط
پذیرش دانشجو و معلمان در دستورکار این جلسه
قرار داشت که مباحث بسیاری پیرامون آن صورت
گرفت .دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان
اینکه این موضوع اکنون در کمیسیون و صحن علنی
شورای عالی مطرح است ،اظهار کرد :اعضای شورا با
حساسیت و دقت فراوان این موضوع را بررسی کردند.
نویدادهم با اشاره به اینکه اصلیترین عنصر تعلیم

و تربیت ،معلم است ،گفت :بهترین مرحلهای که
میتوان برای معلم شرایطی گذاشت که وارد آموزش
و پرورش شده و در اختیار آموزش و پرورش باشد،
همین موضوع بررسی شده در این جلسه است.
وی افزود :ضوابط و شرایط این موضوع باید از سوی
نهادها و ارگانهای دیگر نیز همسو شود .نویدادهم
ادامه داد :از منظر شورای عالی این موضوع کامال
مشخص است که باید در مرحله بعد وارد مذاکره
با دستگاههای دیگر شویم تا مبنای ورود دانشجو و
معلم به سیستم آموزش و پرورش قرار بگیرد.
احتمال برگزاری اولین المپیاد ادبی-جهانی
دانشآموزی در تابستان ۹۸
فاطمه مهاجرانی ،رئیس مرکز ملی پرورش
استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان هم در
حاشیه این همایش با بیان اینکه در حال حاضر فقط
المپیاد ادبیات در حوزه علوم انسانی برگزار میشود،
گفت :در حال حاضر به شدت فرآیند جهانی کردن
المپیادهای ادبی دنبال میشود و امیدواریم تابستان
امسال اولین المپیاد جهانی را برگزار کنیم .وی
همچنین گفت :نتایج مرحله اول المپیادهای ریاضی،
فیزیک ،شیمی ،زیست ،ادبیات ،کامپیوتر ،نجوم
و اختر فیزیک و جغرافیا تا چند روز آینده اعالم
خواهد شد .وی افزود :در رشته جدیدالورود «المپیاد
جغرافیا»  ۸۵هزار شرکتکننده داشتیم .مهاجرانی
با اشاره به مراحل بعدی المپیادها گفت :بنا به نظر
کمیتههای علمی تقریبا حدود  ۱۰درصد دانشآموزان
به مرحله دوم راه پیدا میکنند که در ایام تعطیالت
نوروز برنامهریزیهایی برای آمادهسازی دانشآموزان
انجام خواهد شد .رئیس مرکز ملی پرورش
استعدادهای درخشان افزود :برای سال ٩٨به دنبال
گسترش المپیادها هستیم و رشتههای دیگری به
المپیادها اضافه شده است که در حوزه علوم انسانی
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که ازجمله آنها
میتوان به المپیاد حقوق ،اقتصاد ،مدیریت ،علوم
و معارف قرآنی ویژه کشورهای اسالمی و علوم زمین
اشاره کرد.

اخبار
حقوق اسفندماه بازنشستگان
کشوری واریز شد
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت:
حقوق اسفندماه بازنشستگان این صندوق در
آخرین ساعتهای سهشنبه شب به حسابشان
یزاده با اعالم این خبر
واریز شد .جمشید تق 
افزود :با تالشهای انجام شده و با همکاری
سازمان برنامه و بودجه ،بانک مرکزی و خزانه کل،
خوشبختانه حقوق ماه اسفند تمامی بازنشستگان
کشوری در آخرین ساعتهای سهشنبه شب
به حساب این افراد واریز و قابل برداشت شده
است .وی با تبریک پیشاپیش سال جدید به
همه بازنشستگان این صندوق و آرزوی سالی
خوش برای همه مردم ایران تاکید کرد :خداوند
را شاکریم که با وجود همه مشکالت اقتصادی
و کمبود منابع دولت ،حقوق بازنشستگان در
تمام  ۱۲ماه امسال زودتر از موعد و بین  ۲۴تا
 ۲۶هرماه پرداخت شد .به گزارش روابط عمومی
صندوق بازنشستگی وی گفت :تمام تالش و
هدف مجموعه صندوق بازنشستگی تزریق امید و
آرامش به جامعه تحت پوشش است و امیدواریم
در سال جدید هم بتوانیم با افزایش متناسب
حقوق ها و همچنین نهایی شدن الیحه مدیریت
خدمات کشوری بخش مهم دغدغه و انتظار به
حق بازنشستگان فرهیختهمان را پاسخ دهیم.

کمک  12میلیاردی مردم تهران
به جشن نیکوکاری
به گفته مدیرکل کمیته امداد استان تهران
تاکنون بیش از  ۱۲میلیارد تومان کمک به جشن
نیکوکاری به صورت نقدی و غیرنقدی ثبت شده
است .حمیدرضا شیران با بیان اینکه جشن
نیکوکاری از ماهها قبل آغاز شده و همچنان
کمکهای مردمی ادامه دارد ،افزود :عالوه بر
برگزاری جشن نیکوکاری که در روزهای پانزدهم،
شانزدهم و هفدهم اسفندماه برگزار شد در
قالبهای دیگری ازجمله جشن گلریزان ،شوق
دیدار و تأمین پوشاک شب عید کودکان نیازمند
که توسط ادارات کمیته امداد در سراسر استان
برگراز میشود ،کمکهای مردمی دریافت و در
اولین فرصت به دست نیازمندان میرسد .وی
با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری امسال با شعار
عیدی برای همه برگزار شد ،ادامه داد :توزیع
کمکهای مردمی بین نیازمندان آغاز شده است
و تالش میکنیم تا پایان سال همه نیازمندان از
این کمکها بهرهمند شوند .مدیرکل کمیته امداد
استان تهران به خانوارهای تحت حمایت کمیته
امداد استان تهران اشاره و بیان کرد :هماکنون
 ۷۰هزار خانوار با جمعیت  ۱۳۰هزار نفری از
خدمات کمیته امداد استان تهران بهرهمند
میشوند .شیران ضمن تشکر و قدردانی از حضور
چشمگیر مردم در جشن نیکوکاری امسال ادامه
داد :کمکهای مردمی نسبت به آمار اولیه سال
گذشته بیش از  ۴۱درصد رشد داشته است .وی
ضمن دعوت از خیران و نیکوکاران برای کمک
به نیازمندان به ویژه تأمین پوشاک شب عید
کودکان نیازمند گفت :خیران و مردم نوع دوست
میتوانند با استفاده از کد دستوری ۰۲۱۸۸۷۷#
و تلفن ثابت  ٧٣۵۵کمکهای خود را در اختیار
کمیته امداد قرار دهند.

