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 معاون بهزیستی خبر داد:

بهزیستی آماده واگذاری تعیین معافیت سربازی 
معلوالن به ناجا است

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: گاهی تصمیم های 
از سربازی در کمیسیون  افراد دارای معلولیت  برای معافیت  بهزیستی 
وظیفه نیروی انتظامی نقض می شود؛ بنابراین این سازمان آمادگی دارد 
از صفر تا صد کار تشخیص معافیت سربازی برای معلوالن را به این نهاد 

واگذار کند.
حسین نحوی نژاد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: گاهی معافیت 
ها فقط مشمول فرد دارای معلولیت نمی شود بلکه برای برادر یا پسر فرد معلول 
برای مراقبت از او هم هست اما نظام وظیفه در این موارد نظر خود را اعالم می کند 

و ممکن است تصمیم دیگری در کمیسیون وظیفه نیروی انتظامی گرفته شود.
وی ادامه داد: گاهی این کمیسیون تصمیم های بهزیستی را یک طرفه به هم 
می زند؛ بنابراین بهتر است این کمیسیون تمام اقدام های را خود انجام دهد و از 
کارشناسان بهزیستی برای اعالم نظر در کمیسیون های خود دعوت کند تا روند اخذ 

معافیت برای افراد دارای معلولیت طوالنی نشود.
نحوی نژاد اضافه کرد: اکنون تصمیم نهایی برای معافیت سربازان دارای معلولیت 
بر عهده نیروی انتظامی است و نظر بهزیستی، فصل الخطاب نیست در حالی که در 
کمیسیون های تجدیدنظر بهزیستی، نمایندگان ناجا هم حضور دارند اما ممکن است 

آن تصمیم را به علت قوانین خاص خود نپذیرند.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: برای راحتی کار افراد 
دارای معلولیت بهتر است کمیسیون های تعیین معافیت از ابتدا در نیروی انتظامی 
تشکیل شود تا معلوالن سرگردان نشود. گاهی این کمیسیون ها ابتدا در بهزیستی 
استان ها تشکیل می شود و اگر به نتیجه نرسیدند و شکایت کردند، به کمیسیون 
بهزیستی مرکزی در تهران و سپس به کمیسیون وظیفه نظام نیروی انتظامی می 

رود.
نحوی نژاد تصریح کرد: مدیران بهزیستی استان تهران پیشنهاد دادند که تشکیل 
کمیسیون ها در بهزیستی برای تعیین معافیت سربازی معلوالن متوقف شود اما 
چون با نیروی انتظامی تفاهم نامه داشتیم، این کار را متوقف نکردیم زیرا ممکن بود 

معلوالن به نیروی انتظامی مراجعه کنند و آنها پاسخگو نباشند.
وی اظهار داشت: مذاکرات و مکاتبات با نمایندگان نیروی انتظامی برای واگذاری 
تعیین معافیت سربازی افراد دارای معلولیت به آنها انجام شده اما هنوز به نتیجه 

نرسیده و این مذاکرات در جریان است تا راه را برای معلوالن کوتاه کنیم.

موافقت شورای اقتصاد با کلیات قرارداد تأمین۶۳۰ 
دستگاه واگن مترو تهران

مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی درون شهری سازمان شهرداری ها ضمن 
اشاره به موافقت شورای اقتصاد با کلیات قرارداد تأمین ۶۳۰ دستگاه واگن 
مترو برای تهران، از آماده شدن اسناد مناقصه ۷۷۴ واگن برای شهرهای 
شیراز،اصفهان، اهواز، تبریز، کرمانشاه و قم و۵۹۶ واگن برای تهران و کرج 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، چندی پیش مناقصه ساخت ۶۳۰ دستگاه واگن برای متروی 
تهران برگزار شد که طی این مناقصه شرکت CRC چین و واگن سازی تهران برای 
تهیه واگن های مورد نیاز انتخاب شدند و چون می بایست این قرارداد از محل فایناس 
تأمین شود، شرکت نورینکو چین نیز مسئولیت تأمین فایناس این قرارداد را برعهده 
گرفت و بر همین اساس طی جلساتی با شرکت CRC چین و شریک ایرانی آن 

واگن سازی تهران، مفاد قرارداد فی ما بین این شرکت ها مشخص شد.
در این راستا حسین رجب صالحی-مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی درون شهری 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به ایسنا گفت: این قرار داد و مفاد آن 
چندی پیش در جلسه شورای اقتصاد مطرح شد و شورای اقتصاد نیز با کلیات این 
قرارداد و بازپرداخت فایناس موافقت  کرد و بایستی بعد از این موافقت وارد مرحله 

بعدی و نهایی کردن فایناس باشیم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی درون شهری سازمان شهرداری ها در بخش 
دیگری از صحبت هایش به برگزاری مناقصه واگن های دیگر اشاره کرد و افزود: اسناد 
مناقصه بعدی یعنی ۷۷۴ واگن برای شهرهای شیراز، اصفهان، اهواز، تبریز، کرمانشاه 
و قم و۵۹۶ واگن برای تهران و کرج آماده و درخواست برگزاری مناقصه آن نیز داده 

شده است.
وی در پایان با اشاره به جلسه ای با حضور وزیر نفت و مدیران کالنشهرها که درباره 
صرفه جویی سوخت برگزار شد، گفت: مقرر شد به ازای هر مسافری که شهرداری ها 

جابه جا می کنند، ۹.۸ سنت )قرداد ۱۰ سنتی( به هر شهری داده شود.

بررسی راهکارهای ترافیکی در ایام برگزاری نمایشگاه 
بین المللی تهران

راهکارهای ترافیکی و مسیرهای دسترسی خودروها و بازدید کنندگان از 
نمایشگاه بین المللی تهران بررسی شد تا راهکارهای ترافیکی مناسبی 

برای ایام برگزاری نمایشگاه در این محدوده اتخاذ شود.
به گزارش ایسنا، علیرضا اسفراینی نژاد معاون حمل و نقل و ترافیکی با بیان 
اینکه در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران، شاهد اختالل حرکتی وسائل 
حمل و نقلی به خصوص در ضلع جنوبی نمایشگاه هستیم گفت: با هماهنگی های 
انجام شده، توسعه خوبی در پارکینگ های ضلع جنوب و شمال نمایشگاه واقع در 
بزرگراه چمران انجام شده تا شهروندان هنگام نیاز به پارک خودرو از این ظرفیت 
استفاده کنند. وی افزود: تخصصی شدن برنامه های نمایشگاه بین المللی تهران با 
مخاطب خاص باعث کاهش بار ترافیکی در محدوده این نمایشگاه شده اما سرنشینان 
خودروهایی که تمایل دارند از ضلع جنوبی به نمایشگاه بین المللی دسترسی پیدا 
کنند بعد از عبور از بزرگراه نیایش و خیابان سئول  می توانند وارد پارکینگ و محوطه 
نمایشگاه شوند. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ ادامه داد: همچنین 
با ایجاد پارکینگ هایی در ضلع شمالی نمایشگاه بین المللی تهران، خودروها می 
توانند از مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید چمران به این ضلع از نمایشگاه نیز 
دسترسی یابند. اسفراینی نژاد تاکید کرد: با برنامه ریزی های انجام شده، یکبار دیگر 
تمامی مسیرهای دسترسی به نمایشگاه بین المللی بررسی می شود و پس از انجام 
مطالعات الزم و همراهی تمامی سازمان ها از جمله: نمایشگاه بین المللی، پلیس 
راهور، شهرداری منطقه ۱ و شهرداری منطقه ۳ نسبت به باز تعریف مسیرهای 
دسترسی، روانسازی تردد خودروها و انجام اصالحات هندسی در خیابان سئول، 

تقاطع خیابان نمایشگاه اقدامات الزم انجام می شود.

اخبار
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حضور ٨٠٠ پاکبان برای نظافت شهر کربال
نماینده شهرداری تهران در کربال گفت: ارائه خدمات خادمان الحسین به زائران، با هماهنگی کامل مسئوالن عراقی و پس از برگزاری نشست های مختلف صورت گرفته است. به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به کربال، روح اهلل بیداد صبح امروز با حضور در جمع 
خبرنگاران در مورد تمهیدات شهرداری تهران در شهر کوفه برای پوشش مراسم اربعین حسینی گفت: امسال با تدابیر صورت گرفته و هماهنگی های انجام شده در تهران و همچنین با مسئوالن شهر کربال، حدود 8۵۰ نفر از خدام الحسین برای خدمت رسانی 

به زائران اباعبداهلل الحسین در سطح شهر حاضر شده اند. وی افزود: خدمات رسانی خادمان الحسین در دو شیفت از ساعت ۷ صبح تا ١٤ و از ١٤ تا٢٠  صورت می گیرد و خادمان الحسین با ارائه خدمات مختلف، مسیر را برای زائران امام هموارتر می کنند.

پیاده روی جاماندگان اربعین از میدان امام حسین)ع( تا حرم عبداعظیم)ع( 

 حماسه عشق و ایمان حسینی در کربالی ایران
 عاشورائیان و عاشقان اباعبداهلل الحسین)ع( همزمان با 
اربعین حسینی با حضور میلیونی خود یکبار دیگر پرچم 
اقتدار و ایمان را بر فراز قبله تهران برافراشتند و حماسه 
وحدت، عشق و ایمان حسینی را در کربالی ایران خلق 

کردند.
به گزارش ایرنا، جاماندگان اربعین حسینی در تهران با پای پیاده 
مسیر ۱۷ کیلومتری میدان امام حسین)ع( تا حرم عبداعظیم)ع( 
را طی کردند تا ارادت خود را به سید و ساالر شهیدان ابراز کنند.

امروز یکبار دیگر قلب های آکنده از ایمان در وجود تک تک 
مردم والیتمدار تهرانی به طپش درآمد و نوای وحدت و همدلی 

حسینی را در کربالی ایران طنین انداز کردند.
امروز شهرری شاهد جوانان و زنانی بود که عاشقانه تر از همیشه 
در خط مقدم دفاع از ارزش های عاشورایی ایستاده و یکصدا نوای 

یا حسین)ع( سر دادند.
 حضور پرشمار مادران با کودکان شیر خواره

زنانی که کودکان خود را در آغوش گرفته و در طول مسیر با 
زینب کبری و کودکان اسیر کربال همدردی می کردند، سربند 
قرمز و سبز رنگ 'یا حسین' و 'یا رقیه' بر پیشانی کودکان نمایانگر 
اسارت و زجرهای کودکانی است که در کاروان حسینی حضور 

داشتند.
در مسیر پیاده روی اربعین شماری از زائران حسینی با در دست 
داشتن پرچم ایران اسالمی و سر دادن شعار 'یا حسین)ع(' به 

حرکت خود دامه می دادند.
پیرمردهایی که موهای سفیدشان نشان از حکایت و خاطرات 
بی شماری از عاشورا و اربعین داشت، شال های سیاه عزا را در 
گردن هایشان انداخته و در بین آنها پیرمردی نوحه سرایی می 

کرد و سایرین هم سینه زنی می کردند.
تا  تهران  از  طوالنی  مسافت  خستگی  تشنگی،  و  گرسنگی 
شهرری برایشان معنایی نداشت و فقط عشق و دلدادگی را در 

چهره های زائران به وضوح دیده می شد.
پدران و مادرانی که نوزادانشان را در کالسکه های رنگارنگی 
حمل می کردند در بین راهپیمایان مشاهده می شدند، گویی 
اطفال خود را در این مراسم آورده اند تا به آنها بیاموزند عشق و 

دلدادگی به ساالر شهیدان ابدی و جاودانه است.
جوانان و نوجوانان در طول مسیر چفیه هایی را بر گردن هایشان 
انداخته بودند تا بگویند؛ حسین جان امروز هم راهت ادامه دارد 
و جوانان و نوجوانان این مرز و بوم ایثار و شهامت تو را فراموش 

نخواهند کرد.
در گوشه ای دیگر از خیابان پیرمردی کناری نشسته بود و 
کفش های زائران را واکس می زد و مرتب می گفت حسین جان 

عزیز زهرا)س(، سر و جانم فدایت.
 دنیای عاشوراییان رنگ و بوی معنوی دارد

در این خیل عظیم جمعیت دنیا معنای دیگری دارد و انگار همه 

عاشقان در دنیایی دیگر قرار دارند و خود و منیت ها را فراموش 
کرده اند، همه به دنبال معشوق حقیقی خود می گشتند تا لحظه 
ای با او خلوت کنند و برای رسیدن به حرم عبدالعظیم حسینی)ع( 
لحظه شماری می کردند.سوز سرما و هوای پاییزی کسی را از ادامه 
حرکت و طی کردن مسیر منصرف نکرد و زائران همچنان با پاهای 

پیاده مسیر را طی می کردند.
زیبایی دنیای عاشقان حسینی در بین جمعیت میلیونی زائران 
جلوه گر شده است و ایستگاه های صلواتی در گوشه گوشه خیابان 
ها و در مسیر برپا شدند تا پذیرای زائران باشند که عاشق حضور 

در صحن و سرای ابی عبداهلل)ع( هستند.
 ایستگاه های صلواتی پذیرای زائران اربعین

توزیع آش و حلیم در ایستگاه های صلواتی و خدمات رسانی به 
زوار اربعین حسینی)ع( در جای جای شهرری به چشم می خورد، 
در ایستگاه های صلواتی پیر و جوان کنار یکدیگر قرار گرفته اند و 

با عشق و اشتیاق از زوار پذیرایی می کنند.
ایستگاه های صلواتی همچون گذشته چای، کیک، آش، سوپ، 
حلیم و شربت در بین زائران پیاده روی حسین توزیع می کردند 
و زائران هم صبورانه علیرغم حجم انبوه جمعیت به سمت ایستگاه 

های صلواتی می رفتند و پذیرایی می شدند.
در وسط جمعیت 2 پسر نوجوان نشسته اند و کفش های زائران 
اباعبداهلل الحسین)ع( را واکس می زنند و با صدای بلند می گویند: 

نوکران حسینی در خدمت شما هستند.

جوانانی که غرور و منیت در بین آنها معنایی نداشت و گویا 
قیامتی برپا شده و همه و همه در کنار هم با عشق و شور، حماسه 

ای به یاد ماندنی را خلق می کنند.
 هیات مذهبی زنجیر زنان در خیل جمعیت می 

درخشیدند
دسته های عزاداری با زنجیر زنی و طبل در بین جمعیت حضور 
داشتند و مداحان اهل بیت)ع( نیز به مدیحه سرایی می پرداختند 
و خیل عظیمی از جمعیت نیز آنها را همراهی و با سینه زدن و 

فریاد 'یا حسین' دسته عزاداری را یاری می کردند.
در طول مسیر حرکت زائران اباعبداهلل الحسین)ع( که از میدان 
امام حسین )ع( به سمت حرم عبدالعظیم حسنی)ع( در شهرری 

می آیند برپایی مراسم تعزیه نیز به چشم می خورد.
تعزیه خوانان با برگزاری مراسم تعزیه بار دیگر حماسه و ایثار امام 
حسین )ع( و یاران باوفایش را برای زوار عاشق حسین بن علی )ع( 
تداعی می کردند تا آنها بدانند فرزند پیغمبر با هدف مبارزه با فساد 

و حکومت ظلم و جور به پا خواست و قیام کرد.
حضور جانبازان ویلچری نیز در بین هیات عزادار به چشم می 
خورد که چفیه بر گردن انداخته و با چشمانی گریان به سینه 

زنی پرداخته اند.
زنان و مردان در بین جمعیت پرچم های سرخ و سیاهی به 
دست داشتند که به نام ابا عبداهلل الحسین)ع( مزین شده است. 
آنها پرچم را در بین جمعیت و بر فراز آسمان به اهتزاز در می 

آورند.
لحظه به لحظه بر تعداد افراد پرچم به دست و خیل مشتاقان 

حسینی)ع( افزوده می شد.
 ایستگاه های نقاشی کودکان در مسیر راهپیمایان

در طول حرکت مسیر راهپیمایان ایستگاه های نقاشی برای 
کودکان نیز استقرار یافته بود و کودکان در طی مسیر با حضور در 
این غرفه ها می توانستند بر اساس ذوق و میل خود موضوعاتی را 
برای نقاشی انتخاب کنند. کودکان با حضور در غرفه های نقاشی 
و کشیدن تصاویری بر روی کاغذ تشکیل دهنده بخشی از برنامه 

های امروز به شمار می رفتند.
با  الحسین)ع( استان تهران  اباعبداهلل  کاروان عظیم عاشقان 
عنوان جاماندگان کربالی حسینی امسال برای ششمین سال 

پیاپی با پای پیاده عازم حرم حضرت عبدالعظیم)ع( شدند.
سال گذشته بیش از یک میلیون نفر در این مراسم شرکت 
کردند و امسال هم در روز اربعین ساعت ۶ صبح در میدان امام 
حسین )ع( گرد هم آمدند و به سمت حرم حضرت عبدالعظیم 

)ع( حرکت کردند.
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( و در کنار آن 
بارگاه شریف حضرات حمزه)ع( و طاهر)ع( در شهرری از قرن سوم 
تاکنون، به عنوان یکی از مشهورترین اماکن زیارتی و سیاحتی 
و  عصمت  بیت  اهل  داران  دوست  عنایت  و  توجه  مورد  ایران 

طهارت)ع( بود.

 معاون رئیس جمهوری:

حضور بانوان در پست های مدیریتی استانداری ها 60 درصد بیشتر شد

دهد  می  نشان  آمار  گفت:  ریاست جمهوری  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
پست  درصد  اختصاص ۳۰  و  مطلوب  وضعیت  به  رسیدن  برای  همچنان 
های مدیریتی به بانوان فاصله داریم اما رشد ۶۰ درصدی حضور بانوان در 

استانداری ها و رشد 1۶ درصد آنان در وزارتخانه ها اتفاق مبارکی است.
معصومه ابتکار روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا 
افزود: در استانداری های سراسر کشور اکنون دو هزار و ۳۸2 مدیر میانی و پایه فعالیت 
دارند که ۱۴ درصد آنان را بانوان تشکیل می دهند، البته از این ۱۴ درصد که ۳۳۶ نفر 

هستند، ۱۰۷ نفر در یکسال اخیر منصوب شده اند.
ابتکار اضافه کرد: در بخش فرمانداری ها نیز از مدیران میانی و پایه حدود ۵،۳ درصد 
یعنی ۹۰ نفر از بانوان هستند که ۴۹ نفر در یکسال اخیر منصوب شده اند و از بیش 
از ۱۰ هزار مدیر میانی در بخشداری ها ۳۷ نفر خانم هستند که ۱۸ نفر در یکسال 

اخیر منصوب شدند.
ابتکار معتقد است، این آمارها نشان می دهد که رشد قابل توجهی در استفاده از 
پست های مدیریتی برای بانوان وجود دارد به طوری که تعداد بانوان در این پست 
ها از 2۸۹ نفر در سال ۹۶ به ۴۶۳ نفر در سال ۹۷ در استانداری ها، بخشداری ها و 

فرمانداری ها رسیده است که رشد ۶۰ درصدی در این بخش را شاهد هستیم.

وی اظهار داشت: شورای عالی اداری 2۷ تیر ۱۳۹۶ یک مصوبه داشت که بر اساس 
آن تا پایان برنامه ششم توسعه، نسبت پست های زنان در مدیریت ها باید به ۳۰ درصد 
برسد، این مصوبه توسط رئیس جمهوری ابالغ شد و اجرای آن بسیار مورد تاکید 
رئیس جمهوری بوده است به طوری که در نشست ها، جلسات متعدد و سخنرانی 
ها، دکتر روحانی به این مساله اشاره دارد که ما زنان شایسته بسیاری با تحصیالت 
دانشگاهی، تجربه مدیریتی و با درایتی داریم که باید در پست های مدیریتی قرار 

گیرند.
وی با اشاره به اینکه این ابالغیه به عنوان یک سیاست ملی به همه دستگاه های 
اجرایی، مدیران و استان ها داده شد، تصریح کرد: ما هم به عنوان معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری، پیگیری، ترویج و برنامه ریزی و اینکه بر اساس شایستگی 

زنان را انتخاب کنند، این موضوع را آغاز کردیم.
ابتکار اضافه کرد: همچنین مکاتباتی با وزیران و سپس با استانداران برای بکارگیری 
زنان در پست های مدیریتی انجام دادیم که نسبت به این موضوع با درایت ویژه ای 
اقدام کنند، پس از آن گزارش ها و اقدامات را در سفرهای استانی این معاونت گزارش 
گیری کردم، اما معتقدم با وجود اینکه پیشرفت های خوبی در حوزه زنان بعد از انقالب 

اتفاق افتاده در جاهایی موانع و عقب افتادگی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در دسترسی زنان به آموزش و تحصیالت دانشگاهی از زیر ۵ 
درصد در سال های اول انقالب، به 2۷ درصد در سال جاری رسیده است یعنی اکنون 
2۷ درصد جامعه زنان ایرانی تحصیالت دانشگاهی دارند و این اتفاق خیلی مهمی است 

که به عنوان یک سرمایه بسیار خوب برای جامعه است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: اکنون ۴۰ درصد کارکنان دولت 
بانوان هستند، سالمت زنان و امید به زندگی در زنان بسیار افزایش یافته، در این سال 
ها شاخص های مرتبط با ورزش و انواع شاخص های سالمت به طور قابل توجهی 
رشد کرده است و اینها زمینه را برای اینکه بانوان بتوانند در مناصب مدیریتی حضور 

پیدا کنند، به خوبی فراهم کرده است.
وی ادامه داد: گر چه از دولت اصالحات آقای خاتمی اولین بار معاون رئیس جمهوری 
زن منصوب شد، ولی تعداد زنان در این مناصب زیاد نبود، در یک دوره ای موضوع 
جدی گرفته نشد و شاهد کاهش تعداد زنان در دولت های نهم و دهم بودیم، گر چه 
وزیر زن داشتیم اما در رده های پایه و میانی مدیریتی، حضور بانوان را شاهد نبودیم.

وی ادامه داد: اما در دولت دوازدهم این روند و انتصاب بانوان در پست های مدیریتی 

بهتر شده است به طوری که شهریور گزارشی را از انتصاب زنان در استانداری ها، 
فرمانداری ها و بخشداری ارائه شد که رشد قابل توجهی از زنان در ۱۰ ماه اخیر در 

پست های مدیریتی را شاهد بودیم.
وی تصریح کرد: در هیات دولت نیز به همین منظور کارنامه دستگاه ها و وزارتخانه 
ها برای اختصاص پست های مدیریتی بانوان مورد بررسی قرار گرفت و کارنامه هر 
وزیر از نظر تعداد انتصابات مدیران زن و تعداد کل مدیران و انتصاب ها در یکسال 
اخیر بررسی شد، البته گزارش کلی هم برای کل دولت ارائه شد که با حضور رئیس 

جمهوری و اعضای دولت مطرح شد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: در نهایت در دولت در بین انتصاب 
مدیران پایه، میانی و ارشد از ۶ هزار و 22۵ مدیر به هفت هزار و 2۵۵ نفر در سال 
۹۷ رسیده ایم و در یکسال گذشته تعداد مدیران زن در مجموعه دولت ۱۶،۵۴ درصد 

افزایش یافته است.
ابتکار ادامه داد: البته بیشترین تعداد افزایش در مدیران پایه، بعد مدیران میانی و 
سپس مدیران عالی است، البته معتقدیم هنوز باید خیلی تالش کنیم چون فاصله تا 
اختصاص ۳۰ درصد پست های مدیریتی به بانوان زیاد است، چند مشکل در این 
زمینه وجود دارد که یک مشکل در تفسیر درصد و نحوه توزیع این ۳۰ درصد حضور 
بانوان در این پست ها، یک مشکل مساله جمع آوری آمار و اطالعات است که معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری معاونت اداری و استخدامی سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور انجام می دهد تا بانک اطالعاتی با همکاری نهاد ریاست 

جمهوری و این نهاد تدارک دیده شود، این بحث خیلی مهم است.
وی اضافه کرد: اکنون برخی وزارتخانه ها مانند وزارت ورزش و جوانان و وزارت 
آموزش و پرورش دو معاون زن منصوب کرده اند، برخی وزارتخانه ها یک معاون زن 
دارند که این آمارها نشان می دهد در برخی دستگاه ها هنوز این اتفاق نیفتاده است، 
اما خوشحالیم که شخص رئیس جمهوری تاکید دارد که حتما یک معاون و مشاور زن 

برای وزرا و معاونان رئیس جمهوری وجود داشته باشد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: این گزارش نشان می دهد 
تحرک خوبی در این زمینه انتصاب مدیران داریم. حرکت به سمت عرصه های 
مدیریتی و تصمیم سازی زنان رو به رشد است و باید استمرار پیدا کند به همین 
منظور این معاونت گزارش های الزم را تهیه می کند و من به عنوان معاون رئیس 

جمهوری تمام تالش خودم را برای رصد، پیگیری و نظارت انجام می دهم.

برنامه   ۳۴۰ غربالگری  از  پرورش  و  آموزش  وزیر 
برنامه  برای  بنیادین  تحول  سند  از  شده  استخراج 
ششم توسعه خبر داد و گفت: برنامه های اولویت دار 
الزامات و پیوست مالی آماده و  انضمام  به  سال ۹8 

شنبه نهایی و منتشر می شود.
ارائه  جلسه  در  بطحائی  سیدمحمد  ایسنا،  گزارش  به 
آموزش  در  سندتحول  پیشرفت  وضعیت  آخرین  گزارش 
معاونان  اعضای شورای  از  با حضور جمعی  که  پرورش  و 
وزارتخانه برگزار شد گفت: امروز بعد از کار بسیار زمان بر 
طی ماه های گذشته به این نقطه رسیدیم که مجموعا ۳۴۰ 
برنامه ششم  برای  را  تحول  از سند  استخراج شده  برنامه 
احصاء  را  دار  اولویت  های  برنامه  گفت:  کنیم  غربالگری 
کردیم و پیوست مالی و امکانات مورد نیاز همه مشخص 
شده و شنبه نهایی و منتشر می شود و مسیر برای طی و 

استقرار سند روشن خواهد شد.

و  هستیم  ریزی  بودجه  فصل  در  روزها  این  افزود:  وی 
همکارانم  داشت.  اهمیت  بسیار  نتایج  این  آوردن  بدست 
فشار زیادی در ماه های گذشته متحمل شدند تا در زمان 
زمان  در  و  بیاوریم  بدست  را  برنامه ها  استلزامات  مناسب 

بودجه ریزی ۹۸ ارائه دهیم که اکنون آماده شده است.
با  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تکمیل حلقه های برنامه ریزی در سند تحول یعنی تصویب 
تحول  برای سند  گذاری  ریل  برنامه،  اهداف  و  زیرنظام ها 
برنامه های  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  است  شده  انجام 
تفصیلی هر یک از زیرنظام ها را داریم گفت: ادبیات سند 
تحول را باید دائماً ترویج کنیم و همه در آموزش و پرورش 
با ادبیات سند تحول آشنا شوند. بر خالف آنچه تا به حال 

انجام شد، باید نگاه عملیاتی به سند تحول داشته باشیم.
وی ادامه داد: در هر زیر نظام برنامه داریم که شناسنامه 
تفصیلی هر زیر نظام آماده است. فهمیدن سند تحول یعنی 

برای  و  شود  نهادینه  پرورش  و  آموزش  پیکره  در  اینکه 
عملیاتی کردن سند تحول باید مسیری را طی کنیم که 
پیمودن این مسیر شرط الزم تحقق و اجرای سند تحول 

است.
وی تاکید کرد: از سال ۹۸ یک جهش جدی برای استقرار 
برداشته  گانه  های شش  زیرنظام  در  تحول  سند  متوازن 
آینده  هفته  شنبه  روز  شد  گفته  که  می شود.همانطور 
معلوم است  انجام می شود و مشخصاً  کارگروه غربالگری 
کدام برنامه ها متعلق به زیرنظام ها و ناظر به اهداف عملیاتی 

است و به مساعدت کدام دستگاه ها نیاز داریم.
به گزارش ایسنا، مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی 
آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه وزارتخانه برای اجرای 
سند تحول بنیادین، هم برنامه های الزم را روی میز دارد و 
هم اهتمام جدی برای اجرای آن گفت: زیرنظام ها طراحی 
و تصویب شده اند و برنامه هایی که قرار بود در برنامه ششم 

اجرایی شود با کار کارشناسی سنگین احصاء شدند.
وی افزود: اجرای سند الزاماتی می خواهد که یکی از آنها 
بیشتری  همراهی  می خواهیم  نمایندگان  از  است.  بودجه 
درباره  که  نگرانی هایی  تا  اجرا شود  تا سند  باشند  داشته 

مدارس داریم برطرف شود.
به گزارش ایسنا، عبدالرسول عمادی، سرپرست معاونت 
آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر 
برنامه ای استراتژیک تلقی کنیم؛  سند تحول را به عنوان 
برنامه های زیرنظام ها تقویت کننده هستند که احصاء و 
تصویب شده و برنامه های سال ۹۷و ۹۸ تفکیک و مشخص 
به  تحصیلی  دوره های  اهداف  راهنمای  گفت:  است  شده 
سرانجام رسید و ناظر به فعالیت های درون مدرسه و تحقق 
است.  طیبه  حیات  از  مراحلی  و  گانه  شش  ساحت های 
دوره های  اهداف  و  توانمندسازها  منظر  دو  از  سندتحول 

تحصیلی در همه زمینه ها امروز فراهم است.

استخراج و انتشار برنامه های اولویت دار آموزش و پرورش تا چند روز آتی


