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رئیس سازمان برنامه و بودجه:

پرداخت  ۲۳هزار میلیارد ریالی پاداش
بازنشستگان فرهنگی و دانشگاهی

رئیــس ســازمان برنامــه و
بودجــه از پرداخــت  ۲۳هــزار
و  ۲۱۰میلیــارد ریــال در ایــن
هفتــه بــرای تســویه پــاداش
بازنشســتگی فرهنگیــان و
دانشــگاهیان خبــر داد.
«محمــد باقــر نوبخــت» در حســاب شــخصی خــود در توئیتــر
تصاویــری از جدولهــای تخصیــص ،پرداخــت و تســویه
پــاداش بازنشســتگی فرهنگیــان ،دانشــگاهیان ،دســتگاههای
اســتانی و  ۳۴دســتگاه ملــی ارائــه کــرد.
براســاس جــدول منتشــر شــده بــرای تســویه پــاداش
بازنشســتگی فرهنگیــان  ۲۲هــزار و  ۴۲۵میلیــارد ریــال و
بــرای دانشــگاهیان  ۷۸۵میلیــارد ریــال پرداخــت شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :عــاوه بــر آن ،بــرای تســویه پــاداش
بازنشســتگان  ۳۴دســتگاه ملــی دیگــر نیــز نزدیــک بــه  ۲هــزار
و  ۳۰۰میلیــارد ریــال و بــرای دســتگاههای  ۳۱اســتان نیــز
 ۴۴میلیــارد ریــال افزایــش بودجــه بــه آنهــا تخصیــص یافــت.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه دوشــنبه گذشــته در حســاب
شــخصی خــود در توئیتــر نوشــته بــود کــه نیمــی از پــاداش
بازنشســتگان ســال  ۹۷هفتــه اول شــهریوماه پرداخــت شــد و
بقیــه پــاداش بازنشســتگان شــامل فرهنگیــان ،دانشــگاهیان و
ســایر ادارات دولتــی تــا پایــان هفتــه جــاری بــه طــور کامــل
تســویه و پرداخــت خواهــد شــد.
نوبخــت اضافــه کــرد :پــاداش بازنشســتگان دانشــگاههای
علــوم پزشــکی نیــز در آینــده نزدیــک پرداخــت خواهــد شــد.

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :

سامانه توزیع داروی بیماران خاص در
ماههای آینده اجرایی میشود

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی گفــت :ســامانه توزیــع
داروی بیمــاران خــاص بــه صــورت
آزمایشــی در دانشــگاههای علــوم
پزشــکی تهــران ،ایــران و شــهید
بهشــتی اجرایــی شــده و پــس از
ارزیابــی در ماههــای آینــده در کل کشــور اجــرا میشــود.
ســعید نمکــی در گفتوگــو بــا ایرنــا بــا اعــام ایــن خبــر
افــزود :ایــن طــرح بــه صــورت آزمایشــی در دانشــگاههای
علــوم پزشــکی اســتان تهــران انجــام شــده و در حــال حاضــر
آخریــن مراحــل اجــرای آزمایشــی آن در حــال انجــام اســت.
وی بیــان کــرد :بــر ایــن اســاس داروی بیمــاران خــاص در
محــل زندگــی آنهــا ،ارائــه خواهــد شــد.
وزیــر بهداشــت دربــاره آخریــن وضعیــت ســامانه تــی تــک
ســازمان غــذا و دارو نیــز گفــت :بســیاری از مشــکالت ســامانه
تــی تــک برطــرف شــده و در زمینــه تمدیــد قــرارداد آن،
کارهــای کارشناســی در حــال انجــام اســت و امیدواریــم بــه
زودی وضعیــت ســامانه تــی تــک بــه ســرانجام و ســامان برســد.

توسط سازمان بهزیستی در سال  ۹۷صورت گرفت؛

 ۱۳۸۲سقط جنین در کشور به دنبال
انجام غربالگری ژنتیک

معــاون توســعه پیشــگیری و درمــان ســازمان بهزیســتی
کشــور از انجــام  ۱۳۸۲مــورد ســقط قانونــی جنیــن بــه دنبــال
شناســایی ،تشــخیص و غربالگــری ژنتیــک ســازمان بهزیســتی
در ســال گذشــته خبــر داد .مجیــد رضــازاده در گفــت و گــو
بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان بهزیســتی بــا انجــام
غربالگــری ژنتیــک ،اقــدام بــه شناســایی و تشــخیص افــرادی
کــه دارای فرزنــد معلــول هســتند ،میکنــد ،گفــت :بعــد از
شناســایی ایــن افــراد از ســوی ســازمان بهزیســتی ،صورتیکــه
مــدت زمــان بــارداری مــادر کمتــر از هفتــه هجدهــم باشــد،
بایــد بــه ســازمان پزشــکی قانونــی بــرای دریافــت مجــوز
مراجعــه کــرده و ســپس بــرای ســقط جنیــن اقــدام کننــد.

رئیس قوه قضاییه:

تحول در دستگاه قضا ،مستلزم تحول در دانشگاه قضایی است
رئیــس قــوه قضاییــه در مراســم آغــاز ســال تحصیلــی
دانشــگاه علــوم قضایــی و خدمــات اداری ،بــا بیــان اینکــه
در دوره تحــول ،دســتگاه قضایــی و همــه اجــزای آن بایــد
در ایــن زمینــه نقــش آفریــن باشــند ،گفــت :تحــول در
دســتگاه قضایــی بــدون تحــول در دانشــگاه علــوم قضایــی ،در
بخشهــای تربیــت نیــروی انســانی و حوزههــای آمــوزش و
پژوهــش امکانپذیــر نیســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری میــزان ،حجــت االســام ســید
ابراهیــم رئیســی در ابتــدای ایــن مراســم بــا قدردانــی
از زحمــات همــه کســانی کــه مدیریــت دانشــگاه علــوم
قضایــی را از گذشــته تــا بــه امــروز بــر عهــده داشــته و
افــرادی کــه نســبت بــه ایــن دانشــگاه عنایــت دارنــد ،اظهــار
داشــت :بــدون تردیــد ایشــان همــواره تــاش میکردنــد
کــه دانشــگاه ،تــراز دانشــگاهی بــا تربیــت کادر علمــی،
بــا تقــوا و متناســب بــا قضــای اســامی را داشــته باشــد و
موفقیتهایــی هــم داشــتهاند.
وی افــزود :امــروز آن دســته از قضاتــی کــه دانــش آموخته در
ایــن دانشــگاه بودنــد در دســتگاه قضایــی همــه نمونههــای
موفــق آمــوزش در ایــن دانشــگاه هســتند کــه در قــوه قضاییه

نیــز ایــن دســته از قضــات کــم نیســتند.
رئیــس قــوه قضاییــه گفــت :بحمدالــه در جایگاههــای
مختلــف دســتگاه قضایــی دانشــجویان دانــش آموختــه
دانشــگاه علــوم قضایــی داریــم کــه افتخــار دســتگاه قضایــی و
نیروهــای موثــری هســتند.
حجــت االســام رئیســی بــا ارج نهــادن نســبت بــه اقدامــات
همــه مدیــران و اســاتید و دانشــجویان پرتــاش دانشــگاه
علــوم قضایــی ،تصریــح کــرد :در حــال حاضــر بــا نــگاه بــه
حرکــت  ۴۰ســالهای کــه انجــام شــده دوره جدیــدی را در
پیــش داریــم کــه دوره تحــول و اجــرای ســند باالدســتی
اشــت کــه امــر مقــام معظــم رهبــری اســت.
رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه در دوره تحــول ،دســتگاه
قضایــی و همــه اجــزای آن بایــد در ایــن زمینــه نقــش آفریــن
باشــند ،ادامــه داد :تحــول در دســتگاه قضایــی بــدون تحــول
در در دانشــگاه علــوم قضایــی ،در بخشهــای تربیــت نیــروی
انســانی و حوزههــای آمــوزش و پژوهــش امکانپذیــر نیســت.
ایــن مقــام قضایــی بــا بیــان اینکــه هرجــا پیشــرفتی وجــود
دارد در گــرو اعتــای کادر تربیــت شــده آن مجموعــه اســت،
اظهــار داشــت :حتمــا تربیــت نیــروی انســانی در ایــن دوره

بایــد بــا همــه ادوار گذشــته متفــاوت باشــد ،ضمــن اینکــه
بایــد از تجربیــات پیشــینیان و نــکات ارزشــمند و تجربیــات
خوبــی کــه گذشــتگان داشــتهاند درس گرفــت؛ امــا بایــد
طرحــی نــو در انداخــت.
وی ادامــه داد :ایــن طــرح نــو بایــد حتمــا بــا اتقــان علمــی
همــراه باشــد نــه حرکــت ســلیقهای ،بایــد اســاتید و
فرهیختــگان در هســتههای علمــی دور هــم جمــع شــوند
و بحــث کننــد کــه چــه کار انجــام دهیــم تــا دانشــگاه
علــوم قضایــی تربیــت نیــروی انســانی کنــد و در ســه حــوزه
نخســت علــم ،دوم حرفــهای بــودن در امــر قضــا و ســوم
اخــاق ،برتــری داشــته باشــد.
حجــت االســام رئیســی تاکیــد کــرد :حــال چــه بایــد کــرد
تــا در ایــن ســه حــوزه معلــوم شــود کــه دانشــگاه علــوم
قضایــی بــا همــه دانشــکدهها و همــه بخشهــای علمــی
و پزوهشــی خــود ،نیرویــی تربیــت میکنــد کــه بــا مراکــز
علمــی دیگــر تفــاوت داشــته باشــد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :

تغییر در برجام نیازمند مصوبه مجلس است

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیــان اینکــه تغییــر در
برجــام نیازمنــد مصوبــه مجلــس اســت ،اعــام کــرد پیگیــری
خواهیــم کــرد تــا در نشســت غیرعلنــی دربــاره برجــام بــا
رئیسجمهــور نشســتی داشــته باشــیم و از جزئیــات مطلــع
شــویم .محمدرضــا پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان و عضــو
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی در گفتوگــو
بــا خبرگــزاری فــارس ،در واکنــش بــه اظهــارات ســخنگوی
دولــت کــه گفتــه بــود «در جلســه  4+1مســائل و شــروطی
کــه قبــا مطــرح کردیــم را تکــرار خواهیــم کــرد ،حــرف مــا
ایــن اســت کــه تحریمهــا لغــو شــده و کشــورها بــه جایــگاه
قبلــی خــود بازگردنــد ،رئیسجمهــور بنبســت شــکنی کــرده
و مطــرح کــرده کــه دنبــال تغییــر کوچکــی در دل برجــام
هســتیم» ،اظهارداشــت :مــن بعیــد میدانــم همچیــن صحبتــی
از طــرف رئیــس جمهــور مطــرح شــده باشــد و مــا فکــر

درخواست برای برگزاری نشست با روحانی درباره برجام
میکنیــم اینهــا شــایعهای بــرای تضعیــف مواضــع جمهــوری تعهــدات اجرایــی نشــد هماننــد اقدامــی کــه آمریکاییهــا
انجــام دادنــد کــه از توافقنامــه برجــام خــارج شــدند ،دلیلــی بــر
اســامی ایــران در مقابــل آمریکاییهــا اســت.
وی افــزود :بــا مواضــع رئیــس جمهــور و وزیــر امــور خارجــه ادامــه انجــام تعهــدات مــا نخواهــد بــود .نماینــده مــردم کرمــان
طــی یــک مــاه گذشــته بعیــد میدانــم کــه موضــوع تغییــر در مجلــس شــورای اســامی اظهارداشــت :اگــر طرفهــای
حتــی جزئــی در برجــام وجــود داشــته باشــد و احتمــاالً هــدف اروپایــی مایــل باشــند کــه جمهــوری اســامی ایــران بــه
از طــرح ایــن موضــوع توســط دشــمنان ایجــاد فضــای جنــگ تعهــدات خــود پایبنــد بمانــد حداقــل بــدون آمریــکا ،تعهــدات
روانــی بــرای تضعیــف موضــع جمهــوری اســامی ایــران در مربــوط بــه خودشــان را بپذیرنــد کــه متأســفانه در ایــن
مقابــل دشــمنان اســت کــه بعضــاً توســط خودیهــا بــه آن خصــوص هــم اروپاییهــا نشــان دادنــد کمتــر از آمریکاییهــا
کیاســی عمــل میکننــد و
دامــن زده شــده اســت .عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس نیســتند کــه بــا سیاســتبازی و ّ
شــورای اســامی بیــان کــرد :نکتــه ظریفــی را ربیعــی مطــرح بــه خیــال خــود بــا ادبیــات خاصــی بــا ایــن موضــوع برخــورد
کــرده و آن عبــارت «بنبستشــکنی» روحانــی اســت میکننــد .وی افــزود :صحبــت مــا ایــن اســت کــه ادامــه ایــن
کــه ایــن بحــث خطرناکــی اســت ،نمیدانــم منظورشــان از مســیر بــرای جمهــوری اســامی ایــران امــکان پذیــر نبــود
بنبســت شــکنی چیســت .موضــع جمهــوری اســامی ایــران در و براســاس همــان مفــاد تعهــد شــده در برجــام تصمیــم بــه
ایــن رابطــه کامـ ًا مشــخص اســت و موضوعــی اســت کــه هیــچ کاهــش تعهــدات خــود بــه صــورت مرحلـهای گرفــت و طبیعتـاً
احــدی حــق نــدارد در موضــع جمهــوری اســامی خللــی وارد مراحــل بعــدی کاهــش تعهــدات برجامــی نیــز براســاس
کنــد .پــور ابراهیمــی همچنیــن گفــت :تعهــدات طــرف مقابــل نظــر مســؤولین ارشــد نظــام و شــورای عالــی امنیــت ملــی
هــم بــر اســاس متــن برجــام بایــد اجــرا میشــد و اگــر ایــن تصمیمگیــری خواهــد شــد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران:

امکان تامین هزینههای تفکیک وزارت صمت برای دولت وجود ندارد

بازنگری در قانون بیمه بیکاری اجتنابناپذیر است

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس
گفــت :تشــکیل وزارت «تجــارت و خدمــات
بازرگانــی» در کشــور هزینــه قابــل توجهــی
را مــی طلبــد و امــکان تامیــن اعتبــار هزینــه
هــای تفکیــک وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت در شــرایط فعلــی بــرای دولــت وجــود
نــدارد .بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم،
محمــد حســینی افــزود :بطورکلــی در تبصــره
( )4طــرح تشــکیل وزارت تجــارت و خدمــات
بازرگانــی کــه در مجلــس رای آورد بدیــن
شــکل پیــش بینــی شــده کــه هزینــه هــای
تفکیــک وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
و تشــکیل یــک وزارتخانــه جدیــد بــه نــام
«تجــارت و خدمــات بازرگانــی» از محــل
صرفــه جویــی هزینــه هــای جــاری و منابــع
خــود ایــن وزارتخانــه تامیــن شــود.
وی اظهارداشــت :کشــور امــروز بــه شــدت بــا

کســری بودجــه مواجــه اســت و تامیــن هزینــه
هــای جــاری بــرای دولــت بســیار ســخت و
دشــوار شــده اســت.
نماینــده مــردم تفــرش ،آشــتیان ،فراهــان و
عضــو کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات
مجلــس شــورای اســامی گفــت :امــکان
تامیــن اعتبــار هزینــه هــای تفکیــک وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت در شــرایط فعلــی
بــرای دولــت وجــود نــدارد .وی همچنیــن
در خصــوص اینکــه برخــی هــا مــی گوینــد
ســاختمان هــا و امکانــات وزارت بازرگانــی
ســابق در کشــور وجــود دارد بنابرایــن در یــک
زمــان کوتاهــی بــدون هزینــه مــی تــوان ایــن
تفکیــک را انجــام داد ،افــزود :بدیــن شــکل
نیســت چــرا کــه تغییــر تابلوهــا ،تغییــر و
چــاپ ســربرگ هــای جدیــد و همینطــور
جابجایــی اســباب و لــوازم کار وزارتخانــه
اعتبــار قابــل مالحظــه ای نیــاز دارد.
حســینی اظهارداشــت :تامیــن هزینــه هــای
مــورد نیــاز در ایــن شــرایط تحریمــی و
اقتصــادی فعلــی بــرای دولــت بســیار دشــوار
اســت.

مدیــر کل تامیــن اجتماعــی غــرب تهــران
گفــت :قانــون بیمــه بیــکاری در ســال ۱۳۶۶
تصویــب شــد و پــس از ســه ســال اجــرای
آزمایشــی در حمایــت از نیــروی کار در دوران
جنــگ تحمیلــی بــه اجــرا درآمــد .بــا وجــود
برخــی مشــکالت در حــال حاضــر ،بازنگــری
در قانــون بیمــه بیــکاری و رویههــای آن
امــری الزامــی اســت.
بــه گــزارش ایســنا ناهیــد حیــدری در
گفتوگــوی بــا یــک برنامــه رادیویــی
افــزود :حمایــت موثــر از نیــروی کار یکــی
از ویژگیهــای جوامــع توســعهیافته اســت
و نیــروی کار بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
ســرمایههای جوامــع بــه ســبب ســهم
و نقشــی کــه در فرآینــد فعالیتهــای
اقتصــادی و توســعه کشــور دارد ،از جایــگاه
مهمــی برخــوردار اســت.

مدیــر کل تامیــن اجتماعــی غــرب تهــران
بــزرگ افــزود :یکــی از کارکردهــای
نظامهــای بیمــه و تامیــن اجتماعــی،
حمایــت از بیمهشــدگان در برابــر حــوادث
و رویدادهایــی اســت کــه منجــر بــه قطــع و
کاهــش درآمــد میشــود یــا حوادثــی کــه
نیــروی کار را تهدیــد میکنــد و موجــب از
دســت دادن غیــرارادی کار میشــود را تحــت
پوشــش خــود قــرار میدهــد.
حیــدری بــا اشــاره بــه عملکــرد اداره کل
تامیــن اجتماعــی غــرب تهــران بــزرگ در
ســال جــاری گفــت :در ســطح اداره کل
غــرب تهــران بــزرگ و طــی دوره فرودیــن
لغایــت مــرداد مــاه ســال جــاری  ۱۹هــزار
و  ۹۰۰نفــر از بیمهشــدگانی کــه بهصــورت
غیــرارادی شغلشــان را از دســت داده بودنــد،
مقرریبگیــر شــدند و تحــت حمایتهــای
ســازمان تامیــن اجتماعــی قــرار گرفتنــد.
وی افــزود :میــزان رشــد برقــراری بیمــه
بیــکاری طــی پنــج ماهــه ســال جــاری
نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته
بیــش از ۱۴درصــد افزایــش داشــته اســت.

