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تشکیل  ۹هزار پرونده مرتبط با خودرو
در سازمان تعزیرات

تحریم کنندگان دارو فقط ناقض حقوق
بشر نیستند ،بلکه قاتل خود بشرند

سال پانزدهم شماره  3906شنبه  10اسفند  5 1398رجب  29 1441فوریه  8 2020صفحه  2000تومان

رییس کل بانک مرکزی :

سخنگوی وزارت خارجه :

 ۲۰هزار کیت آزمایش کرونا و برخی

نرخ ارز به تدریج به تعادل

لوازم دیگر وارد کشور میشود

ساختاری خود بازخواهد گشت

صفحه 3

تعطیلی باجه عصر
بانکها در هفته
آینده به علت
شیوع کرونا
شورای هماهنگی بانکها اعالم کرد :به مدت یک هفته،
باجه عصر بانکهای کل کشور تعطیل و ساعت کاری
روزانه استانهای درگیر با بیماری کرونا نیز با مصوبات
استانداری هماهنگ میشود.
صفحه 4

در مدیریت
بحران کرونا
مواظب دوگانه
سازیهای جعلی
باشیم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیام توییتری نوشت :در
مدیریت بحران کرونا مواظب دوگانه سازیهای جعلی
باشــیم ،در گیر و دار این بیماری در کنارهم باشیم و آن
را ریشه کن کنیم.
صفحه 5

امیدواریم
بودجه سال۹۹
محقق شود
رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت :امیدواریم افزایش
 ۲۵درصدی بودجه سال  ۹۹شهرداری محقق شود.
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صفحه 2

تولید فوالد ایران نسبت به جهان
رشد  ۲۰برابری داشت
صفحه 2

برای شکست کرونا در کنار
وزارت بهداشت هستیم

ممنوعیت اجبار دانشآموزان
برای انتخاب فعالیت نوروزی

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با صدور پیامی فرارسیدن
 8اسفندماه روز بسیج جامعه پزشکی را گرامی داشت .هشتم اسفند،
سالروز بمباران شــیمیایی بیمارستان فاطمه زهرا (س) در عملیات
والفجر  ۸اســت که روز ملی بسیج جامعه پزشکی نامگذاری شده
اســت .در متن پیام گرامیداشت روز بســیج جامعه پزشکی دکتر
ابراهیم متولیان آمده است« :هدف از تأسیس بسیج جامعه پزشکی،
دستیابی به آرمانهای امام (ره)ومنویات مقام معظم رهبری است؛
بنابراین برخورداری از نیروهایمتعهد ،متخصص ،کارآمد و والیتمدار
سازمانی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

نحوه اجرای طرح «عید و داستان» برای دانش آموزان ابتدایی در
قالب اطالعیهای مشــخص و در آن تاکید شد که دانش آموزان
میتوانند به انتخاب خودشــان فقط یکی از فعالیتهای سه گانه
داستان خوانی ،داستان نویسی و یا داستان گویی را انجام دهند و
آموزگاران باید از اجبار دانش آموزان برای انتخاب فعالیت خودداری
کنند .برای ســومین سال تحصیلی اســت که آموزش و پرورش
تکالیف و پیکهای نوروزی را در مدارس ابتدایی ممنوع و داستان
خوانی ،داستان نویسی و داستان گویی را جایگزین آن کرده است.

صفحه ۸

صفحه 7

براساس آمار تجارت خارجی؛

صفحه 2

باشگاهها با
تصمیمات ملی
برابر مقابله با کرونا
همکاری کنند
سرپرســت فدراسیون پزشکی ورزشی در پی ابالغیه برگزاری
لیگ برتر فوتبال بدون حضور تماشــاگر گفت :این ابالغیه به
قوت خود باقی است و ...

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس :

افزایش  ۱۵درصدی حقوق کارمندان
کفاف زندگی آنان را نمیدهد
صفحه 8

صفحه 6

خبـر
رئیس سازمان بهزیستی خبر داد:
اختصاص  ۱۷۸میلیارد تومان برای اجرای
قانون جامع معلوالن

رئیس سازمان بهزیستی از اختصاص  ۱۷۸میلیارد تومان دیگر برای اجرایی شدن
مفاد قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،وحید قبادی دانا در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه
مبلغی دیگر از اعتبار اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن پرداخت
شــده است ،گفت :با مساعدت دولت و سازمان برنامه و بودجه و با ابالغ سازمان
هدفمندی یارانههــا  ۱۷۸میلیارد تومان از اعتبار قانــون جامع حمایت از حقوق
معلوالن به حساب بهزیستی واریز شد.
وی گفــت :در روزهای آینده از این اعتبار بــرای اجرای بخش دیگری از قانون
جامع حمایت از حقوق معلوالن هزینه میشود.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه اجرای ماده  ۲۷قانون جامع معلوالن از
این اعتبارات محقق میشود ،گفت :بر اساس قانون عالوه بر پرداخت مستمری،
هر سه ماه یک بار مبلغ  ۳۶۰تا  ۴۸۰هزار تومان برای افرادی که دارای معلولیت
شــدید و خیلی شدید هستند و در دهک درآمدی یک ۲ ،و  ۳قرار دارند ،پرداخت
میشــود و بر همین اساس با تخصیص اعتبار جدید ،برای ماههای دی ،بهمن و
اسفند پرداخت خواهد شد.
قبادی دانا تأکید کرد :کمک هزینه ماههای مهر ،آبان و آذر نیز واریز شده بود.
وی با اشاره به اینکه اجرای ماه  ۱۳قانون جامع نیز محقق میشود ،تصریح کرد:
بر اســاس این ماده از قانون ،پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای کارفرمایانی
که افراد معلول را به کار گرفته اند ،در دســتور کار قــرار دارد که از محل اعتبار
جدید محقق میشود.
رئیس سازمان بهزیســتی در مورد یارانه مراکز نگهداری شبانه روزی سالمندان،
بیماران روانی مزمن ،معلوالن ذهنی ،جســمی و حرکتی نیز افزود :پرداخت یارانه
این مراکز از اعتباری که اختصاص داده شــده ،انجام میشــود و همچنین یارانه
مراکز روزانه توانبخشی معلوالن نیز پرداخت خواهد شد.
قبادی دانا از رئیس سازمان برنامه و بودجه ،سازمان هدفمندی و وزیر تعاون کار
و رفاه اجتماعی برای پیگیری این موضوع تشکر کرد.

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران اعالم کرد :
کاهش  ۳۰درصدی فروش رستورانها
در پی شیوع کرونا
رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس از کاهش  ۳۰تا  ۳۵درصدی فروش
رســتورانها در روزهای اخیر و در پی شــیوع ویروس کرونا خبر داد و اعالم کرد که
نکات بهداشتی از طریق سایت اتحادیه و ارسال پیام به رستورانها توصیه شده است.
اصغر میرابراهیمی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :از طریق پیام در شبکههای مجازی
و ســایت اتحادیه به همکارانمان در رســتورانها توصیه کردیم حتما از ماسک و
دستکش استفاده کنند و میزها را هر  ۱۵دقیقه یک بار با الکل و آب ضدعفونی کنند.
وی افزود :همچنین تاکید کردیم که رستورانها باید غذای تماما پخته عرضه کنند و
از فروش غذاهای خام و نیمپز خودداری کنند.
رئیس اتحادیه دارندگان رســتوران و سلف ســرویس با بیان اینکه وزارت بهداشت
ابالغیهای در این زمینه صادر نکرده است ،گفت که ابالغ نکات یاد شده به رستورانها
از سوی شورای سیاستگذاری این اتحادیه انجام شده است.
میرابراهیمی همچنین به مردم توصیه کرد که در راستای پیشگیری از شیوع ویروس
کرونا به صورت بیرونبر از رستورانها غذا تهیه کنند و در رستورانها تجمع نکنند.
به گفته وی ،در این راستا و همچنین درباره رعایت نکات بهداشتی از طریق نصب بنر
در مقابل رستورانها اطالعرسانی میشود.

جذب  ۱.۴میلیارد دالر
کاالی معدنی ایران توسط سه کشور
صفحه 2

وزیرآموزش و پرورش:

معلمان در تعطیلی مدارس به آموزش مجازی دانشآموزان میپردازند
وزیـر آمـوزش و پـرورش گفت :از این پـس در صورت
تعطیلـی مـدارس کشـور ،معلمـان ضمـن حضـور در
مـدارس آموزشهـای الزم را از طریـق فضای مجازی
بـه دانش آمـوزان ارائه خواهنـد داد.
«محسـن حاجـی میرزایـی» در گردهمایـی مشـترک
اعضـای شـورای معاونـان و مدیـران کل آمـوزش و
پـرورش اسـتانها کـه به صـورت ویدئـو کنفرانس در
سـاختمان شهید رجایی برگزار شـد؛ با تقدیر از زحمات
مدیـران کل در یـک سـال اخیـر اظهـار کـرد :حوادث
طبیعی هرچند تلخ اسـت و سـلب آسایش را در پی دارد
و عـدهای را بـه زحمـت میانـدازد و رنـج مـردم را نیز
بـه دنبـال دارد ،امـا در عین حال فرصتی بـرای قویتر
شـدن و ظهـور و بـروز خالقیتها اسـت.
وی با اشـاره به شـیوع بیماری کرونا در کشـور ،افزود:
شـرایط ایجاد شـده در کشـور مجالی برای تبدیل این
تهدیـد به فرصـت اسـت ،بنابراین از وضـع پیش آمده
بایـد بـرای نهادینـه کـردن فرهنـگ رعایـت مسـایل
بهداشتی اسـتفاده کرد.
حاجـی میرزایـی تصریـح کـرد :اگـر الزم اسـت بایـد
همـه امکانـات موجود بـرای ضدعفونی کـردن محیط
مـدارس بسـیج شـوند و از ایـن تهدیـد یـک فرصـت
اجتماعـی بـرای آمـوزش و پـرورش بـه وجـود آوریم.
وی افـزود :شـرایط حاکـم شـده بـر مـدارس ،فرصتی
اسـت تا مدارس در حوزه اطالع رسـانی ،برخط شـوند
و بـه صورت مسـتمر ایـن موضوع ادامـه یابد.
اخبار تعطیلی مدارس منحصرا در اختیار ستاد
ملی کرونا است
وزیـر آمـوزش و پـرورش در ادامـه اظهـار کـرد :اختیار
تعطیـل کـردن مـدارس از شـورای تامیـن اسـتانها
سـلب شـده و شـورای امنیـت ملـی بـر اسـاس

مصوبـهای کـه از سـوی رهبـر معظـم انقلاب نیـز
تفویـض شـده اسـت ،ایـن موضـوع را بـه سـتاد ملی
پیشـگیری از شـیوع کرونـا محـول کـرده اسـت .لـذا
مبنـای هرگونـه تصمیـم و عمـل در موضـوع کرونـا
منحصـرا در اختیـار سـتاد پیشـگیری اسـت.
حاجـی میرزایی ادامه داد :براسـاس تصمیم های سـتاد
مذکـور ،مـدارس هـر منطقـهای در کشـور کـه آلـوده
باشـد ،تعطیـل اعالم میشـود.
معلمان در صورت تعطیلی مدارس ملزم به
آموزش در فضای مجازی می شوند
عضـو کابینـه تدبیـر و امیـد خاطرنشـان کـرد :تحرک
زیـاد جمعیت و انجام سـفرها یکی از مشـکالت جدی
در مسـیر پیشـگیری از بیمـاری کرونا اسـت ،بنابر این
اطلاع رسـانی در خصـوص تعطیلات تنهـا از طریق
اسـتانها انجام میشـود .حاجـی میرزایی اظهـار کرد:
مـا بایـد از تهدیـد موجـود بـرای توسـعه آموزشهای
مجـازی بـه فرصـت بهرهمنـد شـویم ،بـه نحـوی که
از ایـن بـه بعد مدرسـه عملا تعطیل نمیشـود ،بلکه
در مـوارد تعطیلـی معلمـان در مدرسـه حضـور دارند و
آموزشهـای الزمـه را از طریـق فضای مجـازی ارائه
میدهنـد بنابرایـن در ایـن صـورت ،تعطیلـی مدارس
مفهومـی نخواهد داشـت.
تحقق عدالت آموزشی از طریق توسعه
آموزشهای مجازی
حاجـی میرزایی تصریـح کرد :اگر این ظرفیت توسـعه
پیـدا کنـد میتوانیم گسـترش عدالـت اجتماعـی را در
پرتـوی آموزشهای مجازی محقق سـازیم .همچنین
از ایـن پـس یکـی از مـوارد ارزیابیهـا ،نحـوه مواجهه
اسـتانها بـا تعطیلات مـدارس و ارائـه آموزشهـای
مجازی اسـت .وی ادامه داد :خوشبختانه گشایشهای

خوبـی در حـوزه مالـی صـورت گرفته اسـت؛ از جمله؛
اجـرای طـرح رتبـه بندی ،فصـل دهم قانـون خدمات
کشـوری ،حـق نوار مـرزی  ،...لذا از ایـن موضوع برای
ایجـاد انگیـزه در همـکاران باید اسـتفاده کـرد ،و نباید
فرهنـگ بهانـه گیریهـای بیدلیل ادامـه یابد.
وزیـر آمـوزش و پـرورش خاطرنشـان کـرد :در پـی
هرگشـایش بایـد شـاکر باشـیم چنانکـه در آموزههای
دینـی مـا شـکرگزاری مایـه فزونـی نعمتهـا اسـت.
حاجـی میرزایـی ادامـه داد :نیازمنـد ارتقـای سـرمایه
اجتماعـی آمـوزش و پرورش هسـتیم لذا معلمـان باید
در ایـن زمینـه همـکاری کنند.
وزیـر آمـوزش و پـرورش اظهـار کـرد :اجـرای سـتد
تحـول بنیادیـن ،هـم وظیفه ماسـت ،هـم عالقمندیم
و هـم ضروری اسـت .لذا برنامه درسـی باید متناسـب
بـا برنامه سـند تحول باشـد و ایـن اولین اسـتراتژی ما
اسـت .حاجـی میرزایی گفـت؛ اسـتراتژی دوم ما تهیه
بسـتههای تحولی اسـت .اینکـه از درون سـند اهدافی
دسـت یافتنـی در زمـان کوتـاه و قابـل اجرا هسـتند و
تحقـق آن شـوق انگیـز اسـت ،باید نسـبت بـه انجام
آن اقدام شـود.
برای ایجاد گفتمان در سند نیازمند فهم
مشترک هستیم
وزیـر آموزش و پـرورش افزود :بـرای ایجاد گفتمان در
خصـوص سـند تحـول بایـد فهم روشـنی را بـه وجود
آوریـم؛ بـه طـوری کـه الهـام بخـش باشـد .بنابرایـن
مـواردی را از سـند تحـول اجرا کنیم که بـرای خانواده
و جامعـه معنادار و مشـارکتپذیر باشـد و شـیرینی آن
برای جامعه مشـهود باشـد.
حاجـی میرزایـی گفت :اهدافی را در سـند تحول دنبال
کنیـم که بتوانـد با همیـن امکانات قابل دسـت یافتن

باشـد ،لـذا اجرای قسـمتی از سـند نیازمند ارائه بسـته
اسـت و بسـته مذکور باید نقش عوامل خانواده ،محتوا
و ...را در خـود مشـخص کند.
وزیـر آمـوزش و پـرورش گفـت :به رغم گذشـت چند
سـال از اجـرای سـند نتوانسـتیم شـیرینی سـند را بـه
مخاطبـان نشـان دهیـم ،بنابراین هر هفته بخشـی از
وقـت خـود را بـرای برنامههـای سـند میگذاریـم و
دنبـال خالقیـت و خلـق نتیجـه قابـل مشـاهده برای
جامعـه هسـتیم .وی افـزود :مدیری توانمند اسـت که
بتوانـد خلـق نتیجـه کند؛ چنانکـه در دنیـا میبینیم به
خلق نتیجـه اهمیت میدهند .بنابرایـن در ارزیابیهای
اسـتانی روی خلق نتیجه حسـاس هسـتیم.
تهیه و ارائه چهار بسته اجرایی در قالب سند
تحول به مدارس
عضوکابینـه تدبیـر و امیـد از تهیه چهار بسـته اجرایی
در راسـتای تحقق سـتد تحول خبـر داد و اظهـار کرد:
هرچنـد تاکنـون چهـار بسـته تهیـه و ارایه کـرده ایم،

امـا در عیـن حـال اسـتانها میتواننـد خالقیتهـای
اسـتانی را بـه بسـتهها اضافـه کنند.
حاجـی میرزایـی گفـت :در ایـن بسـتهها دنبـال کار
ملـی نیسـتیم ،بلکه بیـش از اهمیت به گسـتره کار به
کاملیـت و نتیجـه کار اهمیـت میدهیـم .لـذا اگـر در
یک مدرسـه یـک مورد از سـند قابل اجراسـت ،همان
کار را انجـام دهیم.
وی با اشـاره به ارائه بسـتههای چهارگانه سـند تحول،
اظهـار کـرد :بسـته اول ،بسـته مهـارت آموزی اسـت.
بایـد بـه این هدف برسـیم و ضـروری اسـت با تقویت
کارآفرینـی در دوره اول متوسـطه محقق خواهد شـد.
وزیـر آمـوزش و پرورش ادامـه داد :بسـته دوم در مورد
مبـارزه چاقـی و سـایر موضوعات بهداشـتی اسـت که
توسـط معاونـت تربیـت بدنی و سلامت تهیـه و ارائه
شـده اسـت .بسـته سـوم ،بـا موضـوع دسـتیابی بـه
مهارتهـای پایـه در معاونـت آمـوزش ابتدایـی تهیـه
و ارائه شـده اسـت.

الکترونیکی شدن خدمات اداری ،منافذ بروز فساد را مسدود میکند

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :امروزالکترونیکی
سازی خدمات اداری منافذ بروز فساد را از بین میبرد
و قطع ارتباط حضوری از اولویت های مهم در این

وزارتخانه به حساب می آید.
به گزارش روابط عمومی وزارتخانه یاد شده« ،محمد
شریعتمداری» در نخستین جلسه شورای راهبری
فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی افزود :قطع ارتباط حضوری بین ادارات یکی
از اولویت های مهم برای شورای راهبری فناوری
اطالعات است .وی افزود :حوزه تامین اجتماعی
گستره وسیعی از اقشار مردم را در برمیگیرد که در
این مورد الزم است بسیاری از روابط اداری به شیوه
الکترونیکی تعریف شود .وزیرکاردرباره الکترونیکی
سازی خدمات اضافه کرد :فساد در دو سطح کالن
و خرد صورت میگیرد که در سطح خرد بروز این
مساله میتواند اقشار مختلف مردم را درگیرکند.
به گفته شریعتمداری ،ارتباط بین وزارت تعاون و دیگر
سازمانها در تبادل دادهها مساله مهم دیگری است

که باید توسط این شورا پیگیری شود.
«عیسی منصوری» معاون توسعه کارآفرینی و
اشتغال این وزارتخانه در نشست مزبور بر ضرورت
توجه به الیه های کالن در پیشبرد اهداف فناوری
اطالعاتی این وزارتخانه تاکید کرد.
وی افزود :یکسری سامانه وجود دارد که در عمل
تاریخ گذشته به حساب می آیند؛ واقعیت اینکه برخی
از این سامانهها یا باید به روز رسانی شود ،یا الزم
است از اساس سامانه ای جدید را تعریف کرد.
همچنین «نصراهلل جهانگرد» معاون وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات گفت :تاکنون اقدام هایی در
حوزه فناوری اطالعات در وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی انجام شده و به دلیل گستردگی فعالیتها
و جامعه مخاطب بسیار باال میتواند پیشرو در ارائه
خدمات الکترونیکی باشد.

جهانگرد تاکید کرد :تشکیل کمیته تبادل داده بین
دستگاهی و سازمانهای تابعه میتواند با اشتراک
گذاری دادههای بین دستگاههای مختلف تحول
بزرگی را در کشور رقم بزند.
«سید جواد رضوی» رییس مرکز فناوری اطالعات،
ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون با اشاره به
برخی چالش های موجود در مسیر الکترونیکی سازی
و یکپارچه سازی خدمات اداری گفت :سامانه جامع
روابط کار ،سامانه ملی اشتغال ایرانیان ،سامانه جامع و
هوشمند تعاون ،بانک اطالعات رفاه ایرانیان و پنجره
واحد خدمات رفاهی ایرانیان مهمترین پروژه های
اولویت دار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در این
مقطع محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه اصالح نگرشها درسطح کارکنان و
مدیران و در سطح مرکز فناوری اطالعات باید انجام

شود ،گفت :اساسیترین اقدام برای یکپارچه سازی
خدمات الکترونیک ،استانداردسازی دادههاست.
رضوی افزود :تکالیفی که برای الکترونیکی شدن
خدمات بر عهده این وزارتخانه بوده ،انجام شده و
صددرصد الکترونیکی شدن خدماتی همچون صدور
مجوز مشاغل خانگی و امور تعاونی ها صورت گرفته
است .
«مصطفی ساالری» رییس سازمان تامین اجتماعی
با بیان اینکه چنانچه یک مرحله از چرخه خدمات
الکترونیک کاغذی باشد ،کل فرایند مختل خواهد
شد و در زمان حاضر بخشی از خدمات اداری خدمات
درمانی به شکل نیمه حضوری انجام میشود و
در حال حرکت به سمت غیرحضوری سازی این
خدمات هستیم و برای تحقق آن باید بتوان اطالعات
الکترونیکی را بارگذاری کرد.

