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دو شنبه 8مرداد 16.1397ذی القعده.1439شماره19878

تجهیزات پزشکی ایرانی
به  55کشور دنیا صادر میشود

فارس-رضامسائلیمشاوروزیربهداشتگفت:هماکنون 105محصولتجهیزاتپزشکیایرانیکهتوسط 23شرکتایرانیتولیدمیشود،به 55کشورجهان
ازجملهکشورهایروسیه،آلمان،ایتالیا،بلژیک،هلندوکرواسیصادرمیشود .درکشوربیشاز 280هزارقلمتجهیزاتپزشکیوجودداردودرسالهایاخیر،
تولیداتتجهیزاتپزشکیدرجمهوریاسالمیایران 9،درصدافزایشیافتهاست.
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...

پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق
بازنشستگانتامیناجتماعیآغازشد

از میان خبر ها
اجرای طرح "ایران مهارت" به منظور
شناسایی مهارت های دانش آموزان
دانشپور-معاونآموزشمتوسطهوزارتآموزشوپرورشاز
اجرایطرح"ایرانمهارت"باهمکاریسازمانفنیوحرفهای
خبردادوگفت:اینطرحمطابقباسندتحولبنیادیناست
و بر اساس آن دانشآموزان تمام دورهها باید آموزش مهارت
ببینند.
زرافشان دیــروز در نشستی خبری گفت :نتایج آزمون
ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی پایه دهم امروز اعالم
می شود ۲۴۲ .هزار نفر در آزمون شرکت کردند و ۶۳هزار
و ۵۹۸نفر برای مدارس نمونه دولتی پذیرفته شدند که۲۶
درصد کل شرکت کنندگان را در برمی گیرد .علی زرافشان
همچنین با اشــاره به مصوبه ســال  ۹۲شــورای پذیرش
دانشجو در دانشگاهها ادامه داد :بر این اساس پذیرش در
دانشگاهها سه روش دارد که اولین روش ،صرفا بر اساس
سابقه تحصیلی است .دومین روش شامل سابقه تحصیلی
و آزمون دروس عمومی و سومین روش سابقه تحصیلی و
آزمون دروس عمومی و تخصصی است .وی با بیان این که
هم اکنون  ۸۵درصد دانشآموزان با سهم سوابق تحصیلی
به دانشگاه راه می یابند ،افزود :در آخرین جلسه امسال،
سهم سوابق تحصیلی  ۳۰درصد صرفا از دروس دوازدهم
برای نظام جدید و سوابق پایه نهایی و پیشدانشگاهی در
نظام قدیم در نظر گرفته شد.
زرافشانهمچنینازاجرایطرح"ایرانمهارت"باهمکاری
سازمانفنیوحرفهایخبردادوگفت:اینطرحمطابقاست
باسندتحولبنیادینوبراساسآندانشآموزانتمامدورهها
بایدآموزشمهارتببینند.درسالتحصیلیگذشتهاینطرح
درهشت استانکشورودر ۶۴۶مدرسهباجمعیت ۷۶هزار
و ۶۹۴دانشآموز آغاز شد و دستورالعمل مشترکی نیز تهیه
کردیم .وی افزود :پیشبینی میکنیم در سال آینده از تمام
استانها حداقل  ۱۰درصد دانشآموزان تحت پوشش این
طرح قرار بگیرند .این طرح به دانش آموزان کمک خواهد
کردمهارتهایخودراشناساییکنندتادرپایهنهمانتخاب
مناسبتریداشتهباشند.
معاونمتوسطهآموزشوپرورشدربارهطرحتعالیمدیریت
مدرسهگفت:درسندتحولبنیادینتوجهویژهایبهمدارس
شده است واین طرح در  ۲۷هزار و  ۷۴۹مدرسه اجرا شد .
 ۳۷۹مدرسه به عنوان ممتاز انتخاب شدند که در آینده این
مدارساعالمخواهندشد.
ویهمچنینبااشارهبهاینکهبهدلیلوجودفضاییکاذبدر
جامعه همه خانواده ها خواستار این هستند که فرزندانشان
در رشته علوم تجربی به تحصیل بپردازند ،گفت :منتها این
خواستهنیازمندتامینمنابعوامکاناتاستواگراینفضای
کاذبمدیریتنشود،قطعادرسالهایآیندهباحجمزیادی
ازپزشکبیکارمواجهمیشویم.

معلمان بازنشسته مشمول قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان نمیشوند

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان گفت :معلمان بازنشسته مشمول قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان نمیشوند .به گزارش خانه ملت ،سید حمایت میرزاده با
بیان این که معلمان بازنشسته مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
نمیشوند ،افزود ۶۵ :هزار نفر طی امسال در آموزشوپرورش بازنشسته
میشوند که بیشک برای جبران بخشی از کسری نیرو میتوان از تعدادی
از آنان برای ادامه همکاری دعوت کرد.وی افزود :از معلمانی که  ۳۰سال
خدمت شان به اتمام رسیده است میتوان در مدارس استفاده و معضل
کمبود معلم را رفع کرد؛ درواقع نیازی به بازنشسته شدن تمامی معلمان در
پایان سال نیست و آموزشوپرورش میتواند به دلیل کمبود نیرو از تعدادی
از آنها استفاده کند.وی ادامه داد :قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
در خصوص افــرادی است که بهصورت تماموقت و هشت ساعت در روز
کار میکنند.وی افزود :استفاده از معلمان بازنشسته ،دولت را متضرر
نمیکند زیرا بهصورت حقالتدریسی جذب میشوند و بر اساس قانون
نیز حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان یکسوم ساعات
اداری کارمندان رسمی است و حقالزحمه این افراد متناسب با ساعات
کاری آنها حداکثر معادل یکسوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین
و پرداخت میشود.
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دانش پور -پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی از ابتدای مرداد آغاز شد .معاون اداری مالی سازمان تامین
اجتماعی ضمن اعالم این خبر به خراسان گفت :پرداخت مابه التفاوت
افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس حروف الفبا آغاز شده است و ادامه
دارد .رحیم اردالن افزود :این پرداخت ها طی روزهای آینده ادامه خواهد
داشت و تمام بازنشستگان مابه التفاوت افزایش حقوق خود را دریافت
خواهند کرد .اعالم این خبر در حالی است که چندی پیش مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی نیز درباره زمان پرداخت معوقات افزایش حقوق
بازنشستگان اظهار کرد :برای پرداخت این ارقام به بازنشستگان باید
افزایشمستمریهادردولتتصویبمیشدکهدرنهایتدر ۲۰اردیبهشت
ابالغ و در ماه خرداد حقوقها همراه با افزایشها پرداخت شد .سید تقی
نوربخش ادامه داد :مابه التفاوت حداقلی بگیران را پرداخت کردهایم و مابه
التفاوت دیگر سطوح را در  ۱۰روز اول مرداد پرداخت خواهیم کرد.در خور
اشاره است ،طی روزهای گذشته بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی
درتماس با روزنامه از پرداخت نشدن مابه التفاوت حقوق سال جدید گله
مند بودند .یکی از مخاطبان با بیان این که چند ماه از سال گذشته است
اما هنوز خبری از اضافه حقوق ما نیست افزود :طی ماه های اخیر قیمت
بسیاری از کاالها باال رفته است اما هنوز از واریز افزایش حقوق بازنشستگان
خبری نیست  ،گویا مسئوالن نمی دانند که ما مستمری بگیران با همین
حقوق باید زندگی خود و فرزندانمان را تامین کنیم .بازنشسته دیگری
هم درباره این موضوع اظهار کرد :شاید افزایش حقوق ما چیزی حدود
 14-13درصد باشد اما کاش مسئوالن آن را با تورم و گرانی هایی که هر
روز بیشتر می شود ،مقایسه کنند  .بگذریم از این که همین میزان افزایش
را هم با چند ماه تاخیر پرداخت می کنند .انگار کسی به فکر خرج و مخارج
زندگی بازنشستگان نیست.

...
پلیس



اخبار

امرارمعاش  ۶۵۰هزار معلول با  ۱۵۰هزار
تومان!

معاون رئیس جمهور :

ارز مسافرتی قطع نمیشود
رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری گفت :موضوع
قطع ارز مسافرتی مطرح نیست .به گزارش تسنیم ،علیاصغر مونسان معاون
رئیسجمهوردیروزدرحاشیهنشستباسفراوروساینمایندگیهایایراندر
خارجازکشوردرگفتوگوباشبکهخبراظهارکرد«:موضوعافزایشگردشگران
ورودی در این نشست با حضور سفرا و نمایندگان ایران در خارج از کشور مورد
بحثوبررسیقرارگرفت».ویادامهداد«:نشستبسیارمثبتوسازندهایبود،
سفرامسائلومشکالتیراکهدرکشورهایمحلماموریتخودداشتند،مطرح
کردند و راهکارهایی که برای حل این موضوعات وجود داشت به آن ها ارائه
شد».مونساناضافهکرد«:خوشبختانهتمامسفرابرایمشارکتوهمکاریدر
زمینهافزایشگردشگرانورودیبهکشورابرازعالقهکردندوامیدواریماینروند
بهتوسعهورونقصنعتگردشگریدرکشورکمککند».معاونرئیسجمهوری
افزود« :هر نمایندگی در خارج کشور میتواند برای توسعه و رونق گردشگری
مفید باشد چراکه در شرایط کنونی ،گردشگری کمترین آسیب را میبیند و
میتوان با استفاده از ظرفیتهای این بخش ایرانهراسی و تبلیغات منفی را
دربارهایراندردنیاکاهشداد».رئیسسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیو
گردشگریهمچنیندرباره ارزمسافرتیتوضیحداد«:قطعامردمبرایتهیهارز
مسافرتی با مشکلی مواجه نخواهند شد ،موضوع قطع پرداخت این ارز نیست
بلکهساماندهیواصالحاینرویهدردستورکاراست».

...
شورا
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تجهیزات پزشکی ایرانی به  55کشور
دنیا صادر میشود

دستگیری  18  تن از زائران حج به
دلیل حمل مواد مخدر

هاشمی :شورا موضوع بازنشستگی
افشانی را بررسی میکند

سعودیها زیر بار پرداخت دیه
قربانیان فاجعه منا نمیروند

مشاوروزیربهداشتگفت:هماکنون 105محصول
تجهیزاتپزشکیایرانیکهتوسط 23شرکتایرانی
تولیدمیشود،به55کشورجهانازجملهکشورهای
روسیه،آلمان،ایتالیا،بلژیک،هلندوکرواسیصادر
می شود .به گزارش فارس ،رضا مسائلی با اشاره به
برگزاری همایش روسای نمایندگی های جمهوری
اسالمیایراندرخارجازکشور،اظهارکرد:درکشور
بیش از 280هزار قلم تجهیزات پزشکی وجود دارد
و در سال های اخیر ،تولیدات تجهیزات پزشکی در
جمهوری اسالمی ایــران 9 ،درصد افزایش داشته
است.ویافزود:هماکنون 105محصولتجهیزات
پزشکیایرانیبه 55کشورجهانصادرمیشود.

رئیس پلیس فرودگاههای کشور از دستگیری و
ممانعت از خروج 18تن از مسافران حج تمتع به
دلیل حمل مواد مخدر خبر داد .به گزارش ایلنا،
سردار حسن مهری گفت :آن چه محسوس است
طیامسالدستگیریزائراندرخصوصحملمواد
مخدر نسبت به سال های گذشته کمتر شده است
و تاکنون 18نفر شامل 11مرد و هفت زن به دلیل
حمل مواد مخدر در بار یا جاساز همراه بازداشت
شده اند .البته هیچ زائری به دلیل حمل داروهای
ممنوعه از جمله متادون و ترامادول بازداشت نمی
شوند و فقط برای آن ها پرونده تشکیل می شود اما
زائرانمیتوانندبهسفرخودادامهدهند.

رئیسشورایشهرتهراندرپاسخبهاینسوالکهآیا
افشانیشاملقانونمنعبهکارگیریبازنشستگان
خواهد شد ،گفت :در این خصوص صحبت کردیم
و قرار شد جناب حسن رسولی رئیس کمیته منابع
انسانیشورایشهرموضوعرابررسیکندوبهزودی
چند و چون آن را به اطالع همه خواهیم رساند.به
گزارش ایلنا،محسنهاشمیدرپاسخبهسوالیکی
دیگرازخبرنگاراندربارهعلتبازدیدهایمدامش
با قالیباف گفت :در همه جای دنیا مدیران جدید
با مدیران سابق جلسه برگزار میکنند تا بیشتر در
جریان امور قرار گیرند .جلسات ما با ایشان نیز در
همینزمینهبود.

خانه ملت -نماینده مجلس با اشــاره به این که
سعودی ها زیر بار پرداخت دیه و غرامت قربانیان
فاجعه منا نمی روند ،گفت :کمیته حقیقت یابی
باید در وزارت امورخارجه تشکیل شود زیرا این یک
اقدامدیپلماسیاست  .احدآزادیخواهگفت:باید
اذعانکردبنابرتاکیداتمقاممعظمرهبریمبنیبر
جلوگیریازفراموشیفاجعهمذکور،سازمانحجو
زیارتوبعثهمقاممعظمرهبریدرمتنقراردادحج
سال  ،۹۷دیه شهدای منا را مطالبه کرده اند .وی
اظهار کرد :این مهم در حالی است که سعودی ها
خودشان را مقصر فاجعه رخ داده در منا نمی دانند
واینموضعرادربارههمهقربانیانکشورهادارند.

معاون توان بخشی سازمان بهزیستی کشور گفت۶۵۰ :
هزارنفرازمعلوالنمعلولیتشدیددارندکهمستمری۱۵۰
هزارتومانی میگیرند و این میزان مستمری با هزینه های
جاریکشورونرختورماصالهمخوانیندارد.حسیننحوی
نژادبهفارسگفت:ضعف اصلیماکمبودبودجهاست.برای
مثال مستمری معلوالن شدید ،به تازگی با افزایش 3.5
برابری،از  ۵۳هزارتومانبه حدود ۱۵۰هزارتومانرسیده
استکهاینمیزانمستمریباهزینههایجاریکشورونرخ
تورم اصالهمخوانیندارد.

سال آبی جاری رتبه سوم کمبارشترین
سال در نیم قرن اخیر
ایرانطییکدههاخیربهصورتمداومبارندگیهایکمتراز
میانگینبلندمدتراتجربهکردهونزوالتجویروندنزولیبه
خودگرفتهاستکهاینشرایطموجبشدهایراندر 10سال
گذشتهگرفتارکمبارشیشدیدوکاهشمحسوسمنابعآبی
شود.بهگزارش ایلنا ،روزهای گرم تابستان امسال در حالی
سپریمیشودکهمیزانبارشهایکشورازابتدایسالآبی
( 97-96ابتدای مهرماه) تاکنون به  168میلی متر رسیده
کهدرمقایسهبامدتزمانمشابهسالگذشته 27درصدودر
مقایسه با مدت متوسط بلندمدت حدود  31درصد کاهش
داشتهاست.نگاهیبهروندبارندگیهای 50سالاخیرکشور
حکایت از وضعیت نامطلوب نزوالت جوی سال آبی جاری
دارد .سال آبی 97-96با ثبت 168میلی متر بارندگی رتبه
 48بارشهاینیمقرناخیررابهخوداختصاصدادهاست.در
 50سالاخیرتنهاسالهایآبی 79-78باثبت 149میلی
متر و سال آبی  87-86با ثبت  134میلی متر بارندگی به
مراتبوضعیتنامناسبتریرانسبتبهسالآبیجاریتجربه
کردهاندودرانتهایجدولبارندگیهاینیمقرناخیرکشور
قرار گرفتهاند.در این بین سال آبی 71-72نیز با ثبت348
میلی متر پربارشترین مقطع زمانی کشور طی نیم قرن اخیر
بوده است و پس از آن سال آبی  55-54با ثبت  342میلی
متر و سال آبی  75-74با ثبت  339میلی متر پربارشترین
سالهای نیم قرن اخیر کشور بوده ا ند.تقریبا از حدود 10
سالقبلکشوربهصورتمداومبارندگیهایکمترازمیانگین
بلندمدتراتجربهکردهوگرفتارخشکسالیشدهاست.ازسال
آبی  87-86که کشور بدترین شرایط بارشها را در آن زمان
تجربهکردهبود،وضعیتبهگونهایپیشرفتهاستکهتاکنون
ایرانهیچگاهبارشیفراترازمیانگینبلندمدتراتجربهنکرده
و نزوالت جوی روند نزولی به خود گرفته است به طوری که
پربارشترینمقطعزمانییکدههاخیرکشورمربوطبهسال
آبی 94باثبت 237میلیمتربارندگیبودهاست.
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