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قیمت بسته بندی دارو
افزایش یافت

ایرنا-دبیرسندیکایصاحبانصنایعداروهایانسانیایرانگفت:قیمتمواداولیهوبستهبندیداروهاافزایشیافتهواینمسائلدرکنار
نبودنقدینگیومشکالتتخصیصارزبرایصنعتدارودردسرسازشدهاست.مهدیسلیمانجاهی   افزود:کمترینافزایشقیمتمواداولیه
دارویی 30درصداست؛همچنینقیمتبستهبندیدارووبهطورمثالقیمتفویلهایداروتا 300درصدافزایشیافتهاست.

...

علمی فناوری
رجیستری تبلت به تعویق افتاد
رئیس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی ازتعویق
مرحله دوم رجیستری یعنی ثبت و شناسه دار کردن تبلت
ها خبرداد .حسین فالح جوشقانی در گفت وگو با تسنیم
خاطر نشان کرد  :در اجــرای طرح رجیستری ،وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات مسئولیت کمیته راهبردی
این طرح را بر عهده دارد که در دو مرحله سامان دهی تلفن
های همراه و سامان دهی تبلتها اجرایی شده است .وی
با بیان این که مرحله نخست این طرح برای جلوگیری از
قاچاق تلفن همراه اجرا شد ،تصریح کرد  :وزارت ارتباطات
برای اجرای مرحله دوم رجیستری که مربوط به تبلتها
میشود آمادگی کامل در حوزه فنی دارد اما مالحظاتی
در حوزه بازار وجود دارد که اجرای آن را به تعویق انداخته
است.وی با بیان این که طرح رجیستری در اجرای صحیح
اینترنت اشیا تأثیرگذار است خاطرنشان کــرد :پس از
اجرایی شدن اینترنت اشیا در کشور همه تجهیزات باید
دارای شناسه  IMEIباشند و به سیمکارت متصل شوند.
معاون وزیــر ارتباطات با اشــاره به حکم دیــوان عدالت
اداری برای حذف تعرفه تلفن ثابت در قبوض مخابرات
گفت  :این حکم ،مشکالتی را برای مخابرات ایجاد کرد
که راهکارهای مختلفی برای این معضل ارائه کردهایم و
در حال بررسی است.وی افزود :هم اکنون شش تا هفت
میلیون خط تلفن ثابت بدون کارکرد وجود دارد و هزینه
نگهداری آن بیش از هفت تا هشت هزار تومان در ماه است
که برای این خطوط فقط آبونمان پرداخت میشود.

تشکیل کارگروه رفع موانع کسب و کارهای
نوپا
با هدف حمایت از کسب و کارهای نوپا ،کارگروهی برای
کاهش موانع کسب و کارهای نوپای مبتنی بر فضای
مجازی در کشور تشکیل شد.به گزارش مهر  ،با تصویب
هیئت وزیــران ،دستگاه های دولتی پیش از شکایت از
صاحبان و کارآفرینان کسب و کارهای یاد شده در مراجع
قضایی و درخواست پاالیش (فیلترینگ) آن ها ،موضوع را
در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور
و عضویت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات،
تــعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزارت اقتصاد
و دارایی ،معاونت علمی و فناوری و بانک مرکزی مطرح
می کنند که در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع می
شود.در این کارگروه و با تشکیل جلسات نوبتی و بررسی
موارد ارجاع شده ،موضوعات مطرح شده مرتبط با کسب
و کارهای نوپا مورد رسیدگی تخصصی قرار می گیرد.

فیس بوک ،اینستاگرام و اسنپ چت عامل
افسردگی شناخته شدند
محققان تا به حال بارها هشدار داده اند که صرف بیش
از حد وقت در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک،
اینستاگرام واسنپ چت زیان بار است و به تازگی مشخص
شده این کار باعث افسردگی هم می شود.به گزارش مهر،
یافته های روان شناسان دانشگاه پنسیلوانیا نشان می
دهد که هر چه مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی
بیشتر شود ،میزان افسردگی و حس تنهایی در افراد نیز
بیشتر می شود.برای انجام این بررسی در یک بازه زمانی
سه هفته ای از  ۱۴۳دانشجوی داوطلب مقطع لیسانس
در دانشگاه پنسیلوانیا کمک گرفته شده است .نیمی از
این افراد به طور نامحدود قادر به استفاده از شبکه های
اجتماعی بــوده اند و بقیه تنها  10دقیقه در روز اجازه
داشته اند از این شبکه ها استفاده کنند .بررسی های
دقیق نشان داد شرایط روحی و روانی گروه دوم به مراتب
بهتر از گروه اول است و افرادی از گروه اول نیز که میزان
استفاده خود را کاهش دادنــد به تدریج کمتر احساس
افسردگی و تنهایی می کردند.

...
رسانه ها

 ۲مجری که با تمام همکاران خود در جهان
تفاوت دارند!

چین دو مجری دیجیتالی تولید کرده که یکی از آن ها
به زبان چینی و دیگری انگلیسی صحبت می کند .بنا بر
گزارش ها ،در ساخت آن ها از هوش مصنوعی بهره گرفته
شده و هدف از این پروژه صرفه جویی در هزینه های تولید
خبر بوده است که در  24ساعت شبانه روز این دو روبات
تمامی اخبار را بدون درنگ پس از وقوع بازگو میکنند.
دهان این روبات ها هنگام پخش اخبار مانند یک انسان
واقعی باز و بسته می شود همچنین این اختراع را شاید
بتوان قدمی در مسیر حذف خبرنگاران حقیقی از دنیای
اخبار دانست که قطعا خبر خوشی برای فعاالن این حرفه
نخواهد بود اما موضوع بسیار مهمی که در این میان وجود
دارد ،بحث تشخیص اخبار جعلی و حقیقی در این زمینه
است،موضوعی که هنوز از آن رمزگشایی نشده است.

افزایش نرخ خودکشی دانشآموزان
ژاپنی
وزارت آمــوزش ژاپــن اعــام کــرد :نرخ خودکشی دانش
آموزان در این کشور به بیشترین میزان طی بیش از سه
دهه گذشته رسیده است .در سال تحصیلی ۲۰۱۶-۱۷
میالدی تا مــاه مــارس  ۲۵۰کــودک در سنین دبستان
تا دبیرستان در ژاپن خودکشی کرده اند که این تعداد
باالترین نرخ به ثبت رسیده از سال  ۱۹۸۶میالدی و پنج
برابر نرخ به ثبت رسیده در سال تحصیلی گذشته میالدی
( )۲۰۱۵-۱۶است .بیشترین نگرانی که کودکان ژاپنی
اعالم کرده اند شامل مشکالت خانوادگی ،نگرانی درباره
آینده و ترس از دانش آموزان زورگو بوده است.

تیک آف ایرالین ها برای افزایش
قیمتبلیتهواپیما
گروه اجتماعی -سیدابوالفضل موسوی نایب رئیس
کمیسیونعمرانمجلسگفت:تعیینسازوکارنرخشناور
برای بلیت هواپیما موجب افزایش قیمت ها می شود.
به گزارش خراسان ،در همین زمینه هفته قبل اسعدی
سامانی دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفته بود:
دریافتارزازسامانهنیماکنداستیاباقیمتتمامشده۱۰
هزارتومانبهدستشرکتهامیرسدبنابرایننرخبلیتبر
اساس ارز اختصاصی متغیر شد .اسعدیسامانی اضافه
کردهبود:باتوجهبهافزایشهزینههایداخلیشرکتهای
هواپیمایی ،ایرالین ها با هدف جلوگیری از ایجاد ضرر و
زیانبیشترتصمیمگرفتندمتناسبباقیمتتمامشدهارز
قابلدسترسکهممکناستارزنیما،ارزسنایاارزبازارآزاد
ن و کالسهای
باشد ،نرخ بلیتهای پروازی خود را تعیی 
نرخی متفاوت را مشخص کنند و بلیت پرواز داخلی را در
یک شرایط رقابتی به فروش برسانند.گزارش خراسان از
نرخ فروش بلیت هواپیما برای پروازهای مشهد به تهران
درتاریخشنبه19آبانحاکیازافزایشبیحسابوکتاب
قیمت هاست .برای نمونه سامانه فروش بلیت در سایت
«علیبابا»قیمتپروازهای
ســاعــت 16تـــا 22:30
مشهد بــه تــهــران   را از
 400تا  630هزار تومان
نشان می دهد .درباره این
افــزایــش قیمت در زمان
هــای پــرمــســافــر پیش از
این اسعدیسامانی دبیر
انجمن شرکتهای هواپیمایی گفته بود« :مدیریت زمان
برای کاهش هزینههای سفر با هواپیما از سوی مسافران
ضروریاست،اگرهمهمسافرانتصمیمبگیرنددرتاریخی
خاص همزمان به مشهد مقدس سفر کنند قطع ًا به دلیل
افزایش تقاضا و کمبود عرضه ممکن است شاهد افزایش
قیمتهاباشیم چراکهنرخبلیتتابععرضهوتقاضاست».
این گفته اسعدی سامانی البته خواسته ای غیر منطقی
برای زمان هایی همچون ایام پس از شهادت امام رضا(ع)
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استکهانبوهمسافرانقصدبازگشتازمشهدبهشهرهای
خودشان را دارند.حاال موسوی نایب رئیس کمیسیون
عمرانمجلسنیزبههمینموضوعاشارهمیکندکهتعیین
سازو کار نرخ شناور برای بلیت هواپیما موجب افزایش
قیمت ها شده است .او به خانه ملت گفته است:به نظر
من بهترین راهکار در شرایط کنونی این است که در گام
نخست وزارت صمت و بانک مرکزی ،تمام تالش خود را
برایاختصاصارزنیماییبهایرالینهاانجامدهند،حال
اگر قرار شد ارز مورد نیاز از بازار آزاد تأمین شود ،سازمان
هواپیمایی باید با سیاست
موسوی:قطعاشرایطکنونی های نظارتی و اجرایی از
تعیینقیمتهایانفجاری
بهضررایرالینهاتماممی
شود،زیرازمانیکهقیمت
جلوگیری کند.وی گفت:
بلیتافزایشیابدطبعامیزان کمیسیون عمران نشست
مسافرانبرایترددباهواپیما های مکرری با مسئوالن
نیزکاهشخواهدیافت
سازمان هواپیمایی درباره
راهکارهای کاهش قیمت
بلیت برگزار کرد و مسئوالن این سازمان نیز اقدامات
خوبیرابرایکاهشقیمتبلیتازجملهحذفپروازهای
چارتریانجامدادهاند .قطعاشرایطکنونیبهضررایرالین
هاتماممیشود،زیرازمانیکهقیمتبلیتهواپیماافزایش
پیدا می کند ،طبعا میزان مسافران برای تردد با هواپیما
نیز کاهش خواهد یافت که این مسئله تأثیر مستقیمی در
کاهشدرآمدوسودنهاییشرکتهایهواپیماییخواهد
داشت.

...

وزارت کشور

...

سازمان تنظیم مقررات سرانجام تاییدکرد :

مسئوالن می گویند

افزایش قیمت۸تا ۱۸درصدی
بستههایاینترنت
حاجیان  -معاون وزیر ارتباطات با اشاره به نتایج بررسی
ها دربــاره افزایش نرخ بسته های اینترنت موبایل  ،از
افزایش  8تا  18درصدی بسته های اینترنت موبایل خبر
داد  .مدتی قبل و در پی اعالم نارضایتی کاربران درباره
موضوع افزایش قیمت بسته های اینترنت موبایل تا
حداکثر سقف مجاز ،وزیر ارتباطات که در ابتدا با دفاع
از اپراتورها هر گونه افزایش قیمت را در این حوزه رد
می کرد  ،سرانجام دستور داد تا سازمان تنظیم مقررات
این موضوع را بررسی کند .حال با گذشت بیش از یک
ماه از قول وزیر  ،حسین فالح جوشقانی رئیس سازمان
تنظیم مقررات ضمن تشریح نتایج این بررسی ها و تایید
گرانی بسته های موبایل در چند ماه گذشته  ،از افزایش
 8تا  18درصدی قیمت این سرویس توسط اپراتورهای
موبایل خبر داد .
فالح جوشقانی در این باره گفت  :براساس بررسی های
انجام شده در باره بسته های اینترنت موبایل ،شاهد
افزایش قیمت  ۸تا  ۱۸درصــدی هستیم که البته در
این زمینه اطالع رسانی
کاملی از سوی اپراتورها
انجام شده و این افزایش
قــیــمــت در چ ــارچ ــوب
مــصــوبــات کمیسیون
مقررات ارتباطات بوده
است.
وی با بیان این که افزایش
نرخ بسته های اینترنت موبایل بیشتر در بسته های کوتاه
مدت دیده می شود و در بسته های بلندمدت اینترنت،
این افزایش کمتر رخ داده است ،افزود :به این دلیل به
نظر می رسد سیاست گذاری اپراتورها به سمت تشویق
مــردم بــرای استفاده از بسته های بلندمدت اینترنت
است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره اقدامات رگوالتوری
برای جلب نظر کاربران به مهر گفت  :در این زمینه با

افتتاح ۲۵۰۰خانه در  ۵۵۰روستای
زلزله زده توسط کمیته امداد

اپراتورهای موبایل نیز مذاکراتی صورت گرفته تا نرخ
گذاری بسته های اینترنت را بهتر مدیریت کنند اما آن
چه مسلم است این است که این افزایش قیمت ها در
چارچوب مصوبات صورت گرفته است.
فالح جوشقانی دربــاره مدل تعرفه گذاری بسته های
اینترنت که به تشویق کاربران به استفاده از اینترنت
شبانه منجر شده است ،گفت :این موضوع را پیگیری
و به اپراتورها نیز نتایج آن را اعالم کردیم و آن ها نیز به
مرور در حال حذف برخی
فالح جوشقانی :براساس بسته های شبانه هستند.
الــبــتــه ایـــن مـــدل نــیــز یک
بررسی های انجام شده
این افزایش قیمت در
روش جذب مشتری است
چارچوب مصوبات
و در بیشتر اپراتورهای دنیا
کمیسیون مقررات
بسته های اینترنت شبانه با
ارتباطات بوده است
تخفیف به کاربران ارائه می
شود.وی یادآور شد :خیلی
ازنیازهایکاربرانبهدسترسیبهاطالعاتودانلودفایل
می تواند بدون نیاز به بیدار ماندن نیز انجام شود .معاون
وزیر ارتباطات تصریح کرد :موضوع این است که ما نمی
توانیم بسته های شبانه را محدود کنیم و این موضوع را
در اختیار اپراتورها قرار داده ایم .چون در نهایت نیز عده
ای از حذف این بسته ها ناراضی خواهند بود .مهم این
است که مردم بتوانند نحوه استفاده از اینترنت خود را
در ساعات مختلف مدیریت کنند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش:

...



امسال هم پیک نوروزی نداریم

تلفن همراه

وزیر کشور :گزینه های جایگزین استانداران بازنشسته امروز به دولت ارائه می شوند

معافیت گمرکی به گوشی مسافری اتباع خارجی تعلق نمی گیرد

وزیرکشوربابیاناینکه ١٤نفرازاستاندارانمشمولقانونمنعبهکارگیریبازنشستگانهستند،افزود:گزینههاییرا
آمادهداریموتاروزیکشنبه(امروز)آنهارابهدولتارائهمیکنیم.بهگزارش خبرگزاریموج،رحمانیفضلیوزیرکشور
ظهردیروز(شنبه)درحاشیهگردهماییاستاندارانسراسرکشور،درجمعخبرنگاراناظهارکرد ١٤:نفرازاستانداران
مشمولقانونمنعبهکارگیریبازنشستگانهستندوامروزبهنوعیجلسهخداحافظیشانبودکهآرزویتوفیقوخدمت
بیشتربهنظامجمهوریاسالمیرابرایآنهاداریم.وزیرکشوردربارهجایگزین ١٤استانداربازنشسته،گفت:گزینههایی
راآمادهداریموتاروزیکشنبهآنهارابه دولت میبریمواگرادامهپیداکندسرپرستمنصوبخواهیمکرد.

وزیر ارتباطات گفت :گوشی مسافری اتباع خارجی و ایرانیان غیرمقیم معافیت گمرکی ندارد.به گزارش مهر،
محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل پرداخت حق گمرکی تلفن
همراه برای مسافری که ناگزیر به اقامت بیش از یک ماه در ایران است ،گفت :معافیت های گمرکی خاصی برای
اتباع خارجی یا ایرانیان مقیم خارج از کشور در قانون دیده نشده است.
وزیرارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد :اگر این موضوع مصوب شود ،سامانه ثبت تلفن همراه (رجیستری)،
قابلیت پیاده سازی آن را دارد.

دبیر ستاد توسعه گیاهان دارویی خبرداد:

راهاندازی پاالیشگاه فراوردههای گیاهی ودارویی تابهمن ماه
حاجیان  -دبیر ستاد توسعه گیاهان دارویی از راهاندازی
اولینپاالیشگاهفراوردههایگیاهانداروییدرکشورخبر
نو
داد و گفت :این پاالیشگاه به منظور بررسی فرموالسیو 
موادموثرفراوردههایگیاهی دارویی دربهمنماهامسال
راهاندازی میشود .دکتر علیرضا عصاره در نشست خبری
چهارمین نمایشگاه و جشنواره ملی گیاهان دارویــی،
فراوردههای دارویی و طب ایرانی که از  ۲۱تا  ۲۴آبان
ماه برگزار می شود در پاسخ به سوال خراسان مبنی بر
بی توجهی به استاندارد سازی گیاهان دارویی در کشور
با توجه به ارزش افزوده باالیی که این اقدام می تواند در
صــادرات گیاهان دارویــی به دنبال داشته باشد گفت:
متاسفانه هم اکنون در زمینه استانداردسازی گیاهان و
فراورده های دارویی بسیار ضعیف هستیم و این انتقاد
را می پذیریم  .به طوری که در سال های گذشته با وجود
کشت بسیاری از گیاهان دارویی در کشور اکثر شرکت
های فعال در زمینه تولید محصوالت وابسته به گیاهان
دارویی به دلیل نبود ماده موثر استاندارد به واردات آن
اقــدام می کردند .براین اساس قرار است پاالیشگاهی
برای تولید مواد استاندارد در زمینه گیاهان دارویی راه
انــدازی شود.این پاالیشگاه مواد را از نظر جامد ،نیمه
جامد و گرانول با ظرفیت دو هزار و  ۵۰۰تن تولید می

ارزش افزوده

با تاکید برپرهیز از نگاه سیاسی برای انتخاب شهردار

ترکان :محسن هاشمی از  5نامزد فعلی کاربلدتر بود
عضو ارشد حزب اعتدال
و توسعه با بیان ایــن که
محسن هاشمی از پنج
نامزد فعلی شهرداری
تــهــران کــاربــلــدتــر بــود،
افـــزود :شــهــردار تهران
نباید با عینک حزبی و
سیاسی انتخاب شود.
اک ــب ــرت ــرک ــان دربـــــاره
گزینههای شــهــرداری
تهران به فــارس گفت:
درباره اشخاص صحبت نمیکنم چرا که ناجور میشود.
وی همچنین تاکید کرد :من معتقدم که آقای محسن
هاشمی از این پنج گزینه فعلی کاربلدتر بود .اگر قرار
باشدکاربلدیمالکقراربگیرد.ایشانازبقیهمناسبتر
بودند .ترکاندرعینحالگفت:امروزتهرانبسیارگران
اداره میشود بنابراین به شهرداری نیازمند هستیم که
بتواند تهران را کم خرج اداره کند .به گفته این عضو
ارشد حزب اعتدال و توسعه ،دو میلیون خانوار در تهران
زندگی میکنند ،اگر بخواهیم  17هزار میلیارد تومان
هزینه شهر تهران را با گرفتن عــوارض نوسازی از این

دو میلیون خانوار تامین
کنیم هر خــانــوار ایرانی
باید  8.5میلیون تومان
بدهد .ترکان با طرح این
پرسش که آیا خانوارهای
تهرانی میتوانند نفری
 8.5میلیون تــومــان در
ســال عـــوارض نــوســازی
دهند گفت 75 :درصد
خــانــوارهــای تــهــرانــی از
محور میدان انقالب به
پایین زندگی میکنند بنابراین نمیتوان چنین هزینه
سنگینی را از خانوارها گرفت بنابراین شهردارهای
قبلی به ناچار قانونفروشی کردند .وی معتقد است
که تهران باید با شش هــزار میلیارد تومان اداره شود
بنابراین اعضای شورای شهر باید از پنج نامزد شهرداری
تهران برنامه بخواهند که تهران را میخواهند با سالی
چقدر اداره کنند .چرا که اگر میخواهند این مبلغ را با
قانونفروشی دربیاورند همان روش سابق است .عضو
ارشد حزب اعتدال و توسعه افزود :شهردار تهران نباید
با عینک حزبی و سیاسی انتخاب شود.

باراه اندازی پاالیشگاه گیاهان دارویی  ،می توان امید داشت که راهبرد جدیدی در صنعت گیاهان دارویی
وصادرات این کاالی ارزشمند که تاکنون به شیوه خام وفله ای به اقصی نقاط جهان صادر می شد شکل بگیرد .
ایران امروز با داشتن بیش از هشت هزار گونه گیاهی که دو هزار و  400گونه آن از خواص دارویی برخوردارند
در زمره کشورهایی با بیشترین تنوع گیاهان دارویی قرار دارد .به طوری که بنا به گفته اغلب کارشناسان این
حوزه  ،ایران بهشت گیاهان دارویی به شمار می رود ؛ حال آن که متاسفانه این ظرفیت عظیم سال های سال
است که بدون استفاده از فناوری و تبدیل شدن به محصوالت فراوری شده وبا ارزش افزوده باال ،به شیوه ای
کامال مدیریت نشده و فله ای به بازارهای دنیا صادر می شود و عجیب تر آن که همین گیاهان دارویی صادر
شده توسط ایران از سوی کشورهای پیشرفته ای مانند آلمان که جزو فقیر ترین ها از نظر کشت گیاهان دارویی
است خریده و پس از فراوری در پیشرفته ترین پاالیشگاه ها و با تجهیزات تکنولوژیکی ،مجدد به کشورهایی نظیر
ایران ،صادر می شود .
این وضعیت در سال های گذشته یکی از جدی ترین چالش های کشور در حوزه صنعت گیاهان دارویی بوده و
باعث شده است سهم ایران در گردش مالی گیاهان دارویی در مقایسه با دنیا در مراتب بسیار پایینی قرار داشته
باشد  ،اکنون اقدام ستاد توسعه گیاهان دارویی معاونت علمی برای راه اندازی پاالیشگاه گیاهان دارویی و ورود
به عرصه استاندارد سازی این محصوالت ،هرچند دیر هنگام اتفاق افتاده  ،اما ضرورتی است که در صورت تحقق
 ،پایانی بر روند خام فروشی گیاهان دارویی خواهد بود .

وعده جذب معلمان حقالتدریسی تا سال آینده
در صورت تامین اعتبار
استخدام معلمان حق
التدریسی که تا چندی
پــیــش بــه دلــیــل ای ــراد
شــورای نگهبان مبنی
بــر داشــتــن بـــار مالی
مغایر اصل  75قانون
اساسی تشخیص داده
شده بود ،سرانجام با
رفع ایرادات به اجرایی
شدن نزدیک می شود
 .از ایــن رو به نظر می رســد تکلیف معلمان حق
التدریسی با جذب آن ها توسط آموزش و پرورش به
زودی مشخص شود.
در این خصوص عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون
آمــوزش مجلس وعــده داد :تا ســال آینده تمامی
معلمان حقالتدریسی کشور جذب آموزش و پرورش
خواهند شد.
اسدا ...عباسی با اشاره به خروج نیروهای بازنشسته
از آمــوزش و پــرورش از جایگزینی نیروهای جدید
خبر داد و تاکید کرد :انتظار داریم دولت نیز در این
مسیر همکاری خوبی با مجلس برای تامین اعتبار

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به
این که امسال هم پیک نوروزی نداریم ،گفت :فرسایشی
شــدن انجام تکالیف مربوط به پیکهای نــوروزی برای
دانشآموزان ،یکی از دالیل حذف و جایگزین کردن آنها
با داستان گویی است.به گزارش پانا  ،رضوان حکیمزاده
افـــزود :پیکهای نـــوروزی نقشی در تعمیق یادگیری
نداشتند.تجاربزیستیمانشانمیدادپیکنوروزیبهیک
روند فرسایشی تبدیل شده است .امسال تصمیم گرفتیم
جایگزینی مناسب با هدف تربیتی برای آن داشته باشیم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان این
که موضوع پیکهای نوروزی به سالهای قبل برمیگردد
اظهار کرد :پیکهای نوروزی از توزیع یکسان سراسری در
کشور شروع شد ،سپس به استان ،مناطق و مدارس رسید.
اما چالش این بود که در کالسهای پرجمعیت و چندپایه
معلمان ما فرصت نداشتند و تکلیف سنگین به بچه ها
داده میشد که در برخی مواقع نیز بزرگ ترها آن را انجام
یدادند.
م 
▪تاکید بر ممنوعیت استفاده از کتاب های کمک درسی

استاندارد سازی گیاهان دارویی گامی برای پایان خام فروشی

کند.وی با بیان این که زیرساخت های اولیه راه اندازی
پاالیشگاه گیاهان داروی ــی فراهم شــده اســت افــزود:
همچنین مذاکراتی هم با یک مشاور خارجی برای تأمین
و تهیه تجهیزات انجام شده است و این پاالیشگاه با سرمایه
گذاری  ۱۲۰میلیارد تومان در بهمن ماه راه اندازی می
شود.وی ادامه داد :طبق اعالم سازمان غذا و دارو هزار و
 ۵۰قلم فراورده گیاهان دارویی در سال  ۹۲مجوز گرفته
اند که اکنون تعداد این محصوالت به دو هزار و  ۶۵۸قلم
رسیده است.عصاره میزان صــادرات کشور در حوزه
گیاهان دارویی را حدود  ۵۲۰میلیون دالر ذکر کرد.وی
همچنین از رونمایی  48طرح دانش بنیان در چهارمین
جشنواره گیاهان دارویی خبر داد .

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در آیین افتتاح دو هزار
واحد مسکونی احداثی به صورت نمادین ،یکی از خانه های
روستایی در روستای گورسفید گیالن غرب کرمانشاه را
افتتاح کرد .به گزارش مهر ،پرویز فتاح در این آیین گفت:
بعد از زلزله سال گذشته همه ایــران به کمک کرمانشاه
آمدند .باید از همه مردم ایران و کرمانشاه بابت خلق این
حماسه تشکر کنیم .فتاح با بیان این که این افتتاح مختصر
بخشی از  ۱۰۰هزار واحد تخریبی در منطقه کرمانشاه
است ،افزود :این دو هزار واحد مسکونی و  ۵۰۰واحدی که
اوایل تیرماه افتتاح شد ،مربوط به ضعیف ترین مردم منطقه
بود .منزل نیازمندانی که همه دارایی شان را از دست داده
بودند.وی بیان کرد :این افتتاح با بقیه افتتاح ها بسیار
متفاوت است .نظام اسالمی توانسته همه مردم را پای کار
بیاورد .این جا همه کمک کردند .ما به عنوان کمیته امداد و
همه مردم و دولتمردان پای کار آمدیم .هزینه این واحدها را
مردمودولتپرداختکردند.امروزروزوفابهعهدماناست.
رئیسکمیتهامدادامامخمینی(ره)اضافهکرد:منبهمردم
ایران قول دادم و یقین داشتم که این قول شدنی است و
بابت انجام آن از همه تشکر می کنم .فتاح با بیان این که در
اوایل زلزله همه نگران بودیم ،افزود :بحث سرما و بارندگی
وجود داشت و باید چادر و کانکس توزیع می کردیم .بحث
نیازهای اولیه مطرح می شد و باید آن را برطرف می کردیم.
این کار ضربتی که در کرمانشاه انجام شد در جهان نمونه و
افتخاری برای نظام اسالمی ماست .فتاح با اشاره به اتمام
ساخت  ۲۵۰۰خانه زیر پوشش کمیته امداد گفت :حاال
 ۲۷۰۰خانه در کرمانشاه وجود دارد که دولت اعالم کرده
بازسازی این منزل ها نیز در میان بازسازی مربوط به زلزله
انجام شود .ما قول دادیم تا پایان سال آن ها را هم بازسازی
کنیم .امیدواریم این واحدها و  ۶۳۰واحد شهری تا پایان
سال یا خردادماه به اتمام برسد .رئیس کمیته امداد امام
خمینی (ره) ادامه داد :این ۲۵۰۰خانه ای که ساخته شده
در  ۵۵۰روستا به اتمام رسیده است.

و جــذب ایــن نیروها
در آموزش و پرورش
داشته باشد.
بـــدون تصویب
اعـــتـــبـــار مــحــقــق
نمی شود
وی تــصــریــح کــرد :
اجـــــــــــــرای طـــــرح
جـــــذب ن ــی ــروه ــای
حقالتدریسی و پیشدبستانیها بــدون تصویب
اعتبارات آن تحقق پیدا نمیکند بنابراین دولت باید
در این مسیر اعتبارات الزم را پیشبینی و به مجلس
اعالم کند.
جذب نیروهای حق التدریسی در حالی توسط عضو
هیئت رئیسه مجلس مورد تاکید قرار گرفته است
که به گفته رئیس مرکز برنامهریزی ،منابع انسانی
و فناوری اطالعات وزارت آمــوزش و پــرورش آمار
معلمان حقالتدریسی که در انتظار اجــرای طرح
مجلس برای تعیین تکلیف هستند حدود  ۳۲هزار
نفر است .

حکیمزاده در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به مصوبه
جدید و تاکیدات وزیر آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت
استفاده از کتاب هــای کمک درســی گفت :استفاده از
کتاب های کمک آموزشی ممنوع اســت .حتما معلمان
هم همکاری خواهند کــرد .آگــاه کــردن خانوادهها نیز
بسیار مهم است که برنامه درسی دوره ابتدایی به تنهایی
بــرای تحقق اهـــداف یــادگــیــری کفایت میکند و هیچ
جزوه و کتاب کمک آموزشی الزم نیست .وی ادامه داد:
امیدواریم در سال  97با هدایت مدیران و آگاهی و تدبیر
معلمان مــدارس شاهد باشیم چنین اتفاقی در مدارس
نمیافتد و کتاب هــای کمک درســی توزیع نمیشود.

  موالوردی:

سازوکارهای اجرایی منشور حقوق
شهروندی آماده است
دانــش پــور -دستیار ویــژه رئیسجمهور در امــور حقوق
شهروندی از تدوین منشور حقوق دانش آموزی و منشور
حقوق والــدیــن خبر داد و تاکید کــرد :آمـــوزش حقوق
شهروندی فقط وظیفه آم ــوزش و پ ــرورش نیست بلکه
دستگاههای مختلفی برای این موضوع بودجه میگیرند و
باید در این موضوع پیشگام باشند .شهیندخت موالوردی
در اولین نشست هم اندیشی نمایندگان حقوق شهروندی
استان ها و حــوزه ستادی که روز گذشته با حضور وزیر
آمــوزش و پــرورش در تهران برگزار شد ،ضمن بیان این
مطلب گفت :سازوکارهای اجرایی حقوق شهروندی که در
یکی از بندهای آن آموزش حقوق شهروندی به دانشجویان
و دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته  ،آماده است .وی با
بیان این که در دولت اولویت های تخصصی و عمومی را
مورد توجه قرار داده ایم افــزود :مهارت آمــوزی به دانش
آموزان و توانمندسازی آن ها برای حرکت به سمت بازار
کار و همچنین آموزش مهارت های دانش آموزان برای روبه
رو شدن با آسیب های اجتماعی از اولویت های تخصصی و
عمومی است که در دولت مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار کرد :هزینه ای که برای یک زندانی صرف می
شود ۲۰برابر هزینهای است که برای دانشآموزان می شود
بنابراین اگر در آموزش مهارتها به دانشآموزان با جدیت
عمل کنیم ،از بسیاری از آسیبها جلوگیری خواهد شد.
موالوردی با انتقاد از این که هم اکنون مدرسه مهارت پرور
نیست تاکید کرد :وزارت آموزش و پرورش باید به مهارت
آموزی و ورود به بازار کار توجه بیشتری داشته باشد.وزیر
آموزش و پرورش نیز در این نشست با اشاره به کم رنگ شدن
مسائل پرورشی گفت :کم رنگ شدن مسائل پرورشی جای
خود را به حافظه محوری داده است .سید محمدبطحایی
گریزی هم به برگزاری مسابقه فوتبال در مدارس زد و افزود:
این برنامه پیام های بسیاری داشت از جمله این که نیاز
دانش آموزان در مدارس دیده شد.
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