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آزمون پذیرش کالس اولیها؛ ممنوع

بازگشت مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس
به شورای شهر پایتخت

عضــو کمیتــه انطبــاق فرمانــداری تهران از برگشــت مصوبه شــورا دربــاره نرخ
کرایــه تاکســی و اتوبــوس خبــر داد .قانبیلــی با بیان اینکــه کمیته انطبــاق برای
مصوبــه شــورا درباره نرخ کرایه تاکســی و اتوبوس برگزار شــد ،گفــت :این طرح
اشــکاالت زیادی داشــت و بر همین اساس به شورای شــهر برگشت داده شد تا
نســبت به اصالح آن اقدام شــود .وی با بیان اینکه افزایش قیمت کرایه تاکسی
غیرمتعارف بود و در این الیحه دو تبصره وجود داشــت که خالف مقررات بود،
تصریح کرد :بر اساس این مصوبه در روزهایی که شرایط جوی نامناسب است
یــا در زمــان پیک ترافیک کرایههــا  ۲۰درصد افزایش مییابد کــه این دو تبصره
مخالــف اســت .عضو کمیته انطباق فرمانــداری تهران با بیان اینکه مشــخص
نیســت که چرا شــورا اینگونه طرحها را تصویب میکند ،گفت :درست است که
رانندگان تاکســی نیازمند حمایت هستند اما دلیل نمیشود که به هر میزان که
خواســتند کرایهها را افزایش دهیم .وی ضمن تأکید بر اینکه افزایش نرخ کرایه
باید براســاس میزان تورم باشــد ،اظهار کرد :افزایش شناور کرایه خطوط یعنی
هر خط کرایهای متفاوت داشــته باشــد ،درست نیست و ما مخالف آن هستیم.
همچنین معتقدیم افزایش کرایهها باید به شکل عقالنی باشد و بههمین دلیل
پیشنهاد دادیم تبصرهها حذف شده و کرایه نیز براساس نرخ تورم افزایش یابد
که مصوبه را به شورای شهر برگرداندیم تا مجدداً بررسیهای الزم انجام گیرد.

مدیر کل انتقال خون استان تهران :

کارت هدیه توجیه خوبی برای تشویق مردم
به اهدای پالسما نیست

مدیرکل انتقال خون استان تهران ،با اشاره به شیوههای مراکز خصوصی تهیه
پالسما ،گفت :رد و بدل شدن پول و کارت هدیه در مراکز خصوصی اخذ پالسما،
توجیه خوبی برای تشــویق مردم به اهدای پالســما نیســت .دکتر سیدمرتضی
طباطبایی افزود :بعضاً شــنیده میشود این مراکز خصوصی تا  ۱۰۰هزار تومان
برای هر نفر بهعنوان هزینه ایاب و ذهاب میدهند که خوشــایند نیســت .زیرا،
مالکمااهدایداوطلبانهخونوپالسمااست.ویبابیاناینکههرفردمیتواند
در هر هفته دو بار و در طول سال  ۲۴مرتبه پالسما اهدا کند ،افزود :تشویق منع
قانونیندارد،ولینبایدعلتمراجعهمردمبهاینمراکزشود.طباطباییگفت:
در ســال گذشــته یکی از بزرگترین مراکز خونگیری پایتخت در منطقه نارمک،
بهدلیل مخالفات شهرداری منطقه  ۸با شرایط ساختمانی این مرکز ،تعطیل
شد و باعث شد میزان اهدای خون روند نزولی داشته باشد.

آموزش و پرورش موضوع قیچی کردن موی دانش
آموزان را پیگیری می کند

حاشیههایاینسالتحصیلیبرایمسئوالنآموزشوپرورشتمامیندارد.هنوزچند
روزی از خبر کوتاه کردن موهای یک دانشآموز ابتدایی توســط دبیر پرورشــی در شــهر
آبادان نگذشته که حاال از شهرستان فسا استان فارس خبر میرسد که معلم مدرسهای
در این شهرســتان اقدام به کوتــاه کردن موی  9دانشآموز خود کرده اســت .آنطور که
مسئوالنآموزشیدرشهرستانفسامیگویند،اوایلاردیبهشتماهسالجاری،دریکی
شآموز
از مدارس دخترانه این شهر معلم مدرسه اقدام به قیچی کردن موهای  9دان 
مدرســه بهدلیــل بلنــد بودن موی آنهــا کرده اســت؛ اقدامی که از ســوی والدیــن این9
دانشآموز مورد اعتراض قرار گرفته و آنها بهخاطر این اقدام حتی شکایت قضایی نیز
کردهاند .در همین باره رئیس آموزش و پرورش شهرستان فسا استان فارس اعالم کرد:
رفتار یک معلم این شهرســتان در کوتاه کردن موی تعدادی از دانشآموزان کالسش
مورد تأیید آموزش و پرورش نیســت .مســلم امینینژاد به ایلنا ،گفت :در پی اطالع از
اقدام خالف اصول تربیتی معلم کالس دوم ابتدایی یکی از مدارس این شهر در کوتاه
کردن موی ۹تن از دانشآموزان کالســش بالفاصله موضوع توسط مسئوالن ذی ربط
آموزش و پرورش فسا پیگیری شد .این معلم ضمن ابراز پشیمانی از این رفتار ،انگیزه
خودراکوتاهکردنموهایبلندتعدادیازدانشآموزانشکهباعثمزاحمتبرایسایر
دانشآموزانی که در نیمکت پشت سر آنها نشسته بودند عنوان کرد .وی گفت :هرچند
نیت اصلی رفتار این همکار فرهنگی حل یک مسأله به وجود آمده در کالس درسش
بوده ولی متأسفانه از یکی از بدترین روشها برای حل این مسأله یعنی کوتاه کردن مو
بوسیلهقیچیاستفادهکردهکهاصالًموردتأییدنیست.

جمشــید تقــیزاده ،مدیرعامــل صندوق
بازنشســتگی از افزایــش پرداخــت وام
ضــروری  4میلیونــی بــه بازنشســتگان در
ســالجاری خبــر داد .جمشــید تقــیزاده
دیــروز در جمع خبرنگاران اظهار داشــت:
بر اســاس قرعه کشــی صــورت گرفته این
وام هر ماه به  25هزار بازنشسته پرداخت
میشــود که مقرر شده اســت این مبلغ در
سالجاری افزایش پیدا کند .وی با اشاره به

پرداخت وام به  100هزار بازنشسته کشوری
اظهــار داشــت :تاکنــون بیــش از  200هزار
نفر وام ضــروری بازنشســتگان را دریافت
کردهانــد و تعداد بازنشســتگانی کــه از وام
ضروری اســتفاده میکنند در ســالجاری
به  300هزار نفر خواهد رسید .مدیر عامل
صندوق بازنشســتگی کشــوری در ادامه با
اشاره به روز جهانی ارتباطات خاطرنشان
کرد :اعتمادســازی و امید آفرینی در میان

جامعــه بازنشســتگی و در شــرایط کنونی
کشور دو وظیفه کلیدی روابط عمومیهای
ایــن صنــدوق و شــرکتهای تابعه اســت
و روابــط عمومیهــا بایــد ضمن داشــتن
تعصب سازمانی خود را همواره در تعامل
و تکریم بازنشستگان ببینند و تالش کنند
تا تعامل و ارتباط نزدیک و دوســویه میان
ما و بازنشســتگان شــکل گیرد .تقیزاده با
اشاره به اینکه ارتباطات و اطالعات عرصه

جدیدی در دنیای امروز ما اســت که برای
ورود به این حــوزه باید مجهز به ابزارهای
نوین و مســلط بر دانش این حوزه باشیم،
گفت :دنیای امروز دنیای دانایی و توانایی
اســت و مســئوالن روابــط عمومــی بایــد
تخصــص و تجربه کافی داشــته باشــند تا
بتوانند در این عرصه فعالیت کنند .روابط
عمومی کارآمد باید بهعنــوان بازوی قوی
مشاوره مدیران سازمان خود عمل کند.

وی در ادامــه تصریح کــرد :ارزش مداری،
داشــتن وجــدان کاری ،عالقــه و انگیــزه،
داشــتن تخصــص و تجربــه و مهــارت،
آشــنایی بــا سیســتم ســازمانی ،مخاطب
شناســی ،روحیــه تعامــل و همــکاری،
قــدرت برنامهریــزی و خالقیــت و ابتــکار،
برخــورداری از قدرت نقــد و تحلیل و توان
مشــاوره از مهمتریــن ویژگیهــای روابــط
عمومی موفق و کارآمد است.

با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر بهداشت صورت گرفت

افتتاح نخستین کارخانه تولید سلول انسانی در غرب آسیا
جهانگیری :خروج امریکا از برجام بیآبرویی برای این کشور است

بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــوری
نخســتین کارخانه تولید ســلول انسانی در
غرب آسیا مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،دکتر
اســحاق جهانگیری در مراســم افتتاح این
کارخانــه با بیــان اینکه تــاش امریکاییها
بــرای تحریم ایــران ناشــی از ناآگاهی آنها
نســبت بــه توانمندی ملــت ایران اســت،
گفت :اینکه امریکا تصور میکند با تحریم
میتوانــد از ورود تجهیــزات بــه ایــران
جلوگیری کند ناشی از ناآگاهی آنها نسبت
به توانمندی و موقعیت جغرافیایی ایران
اســت چــرا کــه  ۱۵کشــور در اطــراف ایران
هستند و آیا امریکا میتواند مرزهای ایران
را کنترل کند؟ معاون اول رئیس جمهوری
پیشــاپیش حلــول ماه مبــارک رمضــان را
تبریــک گفت و اظهار داشــت :ماه رمضان
ماه آمرزش گناهان و ضیافت الهی اســت
و ماهــی اســت کــه درهــای رحمــت الهی
گشــودهتر از سایر اوقات است و امیدوارم با
دعای مردم شاهد باز شدن گرههای کشور
باشیم .وی با اشاره به اوضاع جهان با بیان
اینکه امروز در شرایط عجیب و غریبی قرار
گرفته ایم ،تصریح کرد :پس از  ۷۰سال که
از اشغال سرزمینهای فلسطین میگذرد
امــروز به مقطعــی رســیدهایم کــه رئیس
جمهــوری امریــکا بــرای اینکه صرفــاً یک
نمایش اجرا کند کنســولگری این کشــور را
بهعنوان سفارتخانه در قبله اول مسلمین
اعــام میکنــد و با حملــه به افــراد بیگناه
قریب به  ۶۰نفر انســان مسلمان بیگناه را
بهخاک و خون میکشد.
دکتر جهانگیــری افــزود :در این مقطع که
خون بیگناهان توسط آنها به زمین ریخته
میشود نفرت بزرگی در جهان اسالم علیه
آنهــا شــکل میگیــرد .معــاون اول رئیس
جمهوری ادامه داد :متأسفانه بیعرضگی
و بیکفایتــی برخــی حــکام اســامی کــه
ســعی کردند در این سالها با اسرائیلیها
نمایش هماهنگی و انســجام دهند ،امروز
این نمایش در قلب مســلمانان جهان به
آتش کشیده شده اســت .وی افزود :در ماه
رمضــان از خدا میخواهیــم که همه امت
اسالمی و مظلومین از این شرایط رها شده
و شر همه زورگویان به خودشان بازگردد.
دکتــر جهانگیــری بــا بیــان اینکه امــروز در
کشــور در شــرایط جدیدی قــرار گرفته ایم،
خاطرنشــان کرد :در دوران  ۴۰ســال پس از
انقالب اســامی ملت ایران انواع و اقســام
دورانها و ســختیها نظیر تحریم امریکا و

اروپاوقطعنامههایشورایامنیتسازمان
ملل را پشــت سر گذاشته است و سختتر
از همه اینها  ۸ســال دوران دفاع مقدس
بود که تقریباًهمه قدرتهای دنیا همچون
امریکا ،شوروی ،فرانســه و سایر کشورها در
مقابل مــا بودند و این در شــرایطی بود که
انقالب اسالمی بهتازگی شکل گرفته بود و
ما هنوز به اوضاع مســلط نبودیم اما ملت
ایران از همه این آزمایشها سربلند بیرون
آمد.
معاون اول رئیس جمهورییکی از آخرین
مراحل سختی که اخیراًاز آن عبور کردیم را
دوران تحریمها عنــوان کرد و افزود :دولت
یازدهم با شــعار منطق و تعامل با دنیا به
ایــن موضــوع ورود کرد که منجــر به توافق
چند جانبه برجام شد و بخشی از تحریمها
متوقف شد و برخی کارها به روال طبیعی با
دنیاشکلگرفت.
وی اضافه کرد :رئیس جمهوری امریکا که
کارهــای عجیــب و غریبی انجــام میدهد
پیــش از آنکــه بیــت المقــدس را ســفارت
اعالم کند ،خروج از برجام را اعالم کرد و در
انظار مردم دنیا این کار نمایش نادرست و
زنندهایتلقیشد.
دکتــر جهانگیــری بــا بیــان اینکــه رئیــس
جمهوری امریکا به ملــت بزرگ ،متمدن
و تاریخــی ایران انــواع و اقســام اتهامات را
وارد کرد ،گفت :امریکا از توافقی چند جانبه
خارج شــد و برنامــه بازگشــت تحریمها و
همچنیناضافهشدنتحریمهایجدیدرا
نیز امضا کرد که در واقع این اقدام از جهات
مختلفبرایآنهابیآبروییاست.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا اشــاره به
توگوها و مذاکــرات طوالنی برای برجام
گف 
خاطرنشان کرد :با خروج امریکا از برجام راه
مذاکره به گونــهای نزد افکار عمومی جهان
بسته میشود و اینکه بتوان نتیجه مذاکره را
به آتش کشاند این سؤال را به وجود میآورد
که اساســاً به چه دلیل باید دیپلماسی ادامه
پیدا کنــد .وی اضافه کــرد :رئیس جمهوری
امریکاباپرروییمیگویدایرانبایدمذاکراتی
برای شکلگیری توافقهای بهتر انجام دهد
و این در حالی است که دیگر اعتمادی به این
کشور وجود ندارد.
دکتــر جهانگیری خاطرنشــان کــرد :اینکه
بــا اروپــا و ســایر طرفهــای برجــام به چه
نتیجهای برســیم در واقع مطابق ســخنان
رهبــر معظــم انقــاب و تأکیــد رئیــس
جمهوری عمل خواهد شــد تا ملت ایران
بدانند که مسئوالن کشور تمامی مسیرها و

راههایی که احتمال میدهد زحمت مردم
را کمتــر میکند در پیــش گرفتهانــد اما در
نهایت برای ما روشن است که تحریمهای
امریکا ۳ماه یا ۶ماه دیگر باز خواهد گشت.
ëëبزرگنماییمشکالتوکوچکنمایی
موفقیتها
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا تأکید بر
اینکــه توانمنــدی و قدرتی کــه ایــران از آن
برخــوردار اســت بســیار باالتر از شــناختی
اســت که امریکا نســبت به کشــور مــا دارد
تصریــح کــرد :متأســفانه در کشــور عادت
کردهایــم کــه مشــکالت را بــزرگ نمایی و
توانمندیها را کوچک نمایی کنیم .عدهای
وقتی که توانمندیهــا را بیان میکنیم آن
را ناچیــز میشــمارند و وقتی که میگوییم
مشــکالت کوچــک و قابــل حــل هســتند،
مشــکالت را بزرگ نمایی میکنند و در هر
دو زمینــه اغــراق انجــام می دهنــد .وی با
اشــاره بــه توانمندیهای متعدد کشــور در
احداث کارخانه ،ســاخت صنایع مختلف
و ایجــاد نیــروگاه و احداث ســکوهای نفتی
 ۲۰هــزار تنــی گفــت :در بخــش صنایــع
پیشرفتهاینتوانمندی،خودرابیشترنشان
میدهــد و در فناوری نانــو نیز جزو معدود
کشورهایی هســتیم که از توانمندی خوبی
برخورداریــم و داروهــای تولیدی کشــور در
بخش بایوتکنولوژی نیز جزو موارد نخست
در دنیا است.
دکتــر جهانگیری با بیــان اینکه امریکاییها
فقطزحمتمارازیادمیکنند،تصریحکرد:
از همین مســیری که تصمیــم گرفتهاند به
توسعه ایران ضربه بزنند ،مدیریت و ملت
ایران خواهند توانست مسیر توسعه را طی
کنند .معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره
به توانمندی بزرگ کشــور در بخش نیروی
انسانی ،اظهار داشت :دانشمندان ایرانی در
هر نقطه از جهان وقتی که میبینند ایران در
شرایط تهدید قرار گرفته ،پر و بال میزنند تا
خودرابهایرانبرسانندوبرایحلمشکالت
قدمی بردارند .امریکا هنوز نتوانســته عرق
ایرانــی را درک کند و نمیدانــد که ایرانیها
درمقابلبیگانهچگونهعکسالعملنشان
میدهد .وی با بیان اینکه در شــرایط جدید
کشــور چنــد اتفاق بایــد بیفتد تا آســیبی به
توسعه کشور وارد نشود ،گفت :یکی از نکات
این است که آنچه دشمنان و بیگانگان را به
زانو در میآورد انسجام ،وحدت ،هماهنگی
و همصدایــی درداخــل کشــو ر اســت و این
نباید تبدیل به شعار جناحی شود بلکه باید
یکصدایــی و همدلــی را به معنــای واقعی

پایگاه اطالعرسانی دولت

معــاون وزیــر آموزش و پرورش گفــت :خانوادهها ،مدارســی را که برای
پذیرش کالس اولیها آزمون برگزار میکنند به مسئوالن معرفی کنند.
رضوان حکیــمزاده افزود :مــدارس ابتدایی حق برگــزاری آزمون برای
پذیــرش دانشآمــوزان ندارنــد .وی افــزود :با توجه به مصوبه شــورای
عالــی آمــوزش و پــرورش و آثار مخــرب آزمونهــا در دوره ابتدایی ،اگر
مدرســهای این آزمونها را برگزار کرد خانوادهها میتوانند به مسئوالن
استان گزارش دهند تا پیگیری شود .حکیمزاده گفت :در سال تحصیلی
جدید بیش از هفت و نیم میلیون دانشآموز در دوره ابتدایی تحصیل
میکننــد .معاون وزیر آموزش و پرورش درباره زمان تعطیلی مدارس
در خــرداد ماه هم گفت :وزیر آموزش و پرورش در اجالس مدیران کل
اســتانها گفت :در صورتی که برنامههای درســی به صورت کامل اجرا
شــود ،مدیران میتوانند با توجه به شــرایط دانشآموزان و ماه مبارک
رمضان برای حضور دانشآموزان در مدارس تصمیمگیری کنند.
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پرداخت وام  4میلیونی به  100هزار بازنشسته کشوری

پرداخت «یارانه مشاوره» به سه دهک
پایین جامعه

رئیــس مرکــز توســعه پیشــگیری و درمــان اعتیــاد ســازمان
بهزیســتی کشور با بیان اینکه ســازمان بهزیستی ساالنه بیش
اخبــــار
از  ۳میلیــارد تومــان «یارانــه مشــاوره» برای دهکهــای اول
تا ســوم اقتصادی پایین جامعــه پرداخت میکند ،گفت :این افــراد میتوانند تا ۳
مرحلــه به مراکز مشــاورهای خصوصی مراجعه کنند .فاطمه عباســی در گفتوگو
بــا ایســنا ،با بیان اینکه قبــاً این بودجه در اختیار تعداد مشــخص و محدودی مرکز
مشاوره روانشناختی قرار میگرفت ،افزود :افراد متقاضی دریافت خدمات مشاوره
روانشــناختی باید به مرکز خاصــی مراجعه میکردند اما قصد داریــم نرم افزاری
را در آینــدهای نزدیــک طراحی و راهاندازی کنیم که افراد واجد شــرایط با کارتهای
اعتبــاری مخصوص ،بتوانند به هر مرکز مشــاورهای که از ســازمان بهزیســتی مجوز
دارد مراجعــه کننــد .به گفته وی کد ملــی این افراد در این نرم افزار ثبت میشــود و
اگر فرد جزو دهکهای اقصادی پایین جامعه باشد ،به آنها «یارانه مشاوره» تعلق
میگیرد و میتوانند از این خدمات بهرهمند شوند .رئیس مرکز توسعه پیشگیری و
درمان اعتیاد ســازمان بهزیستی کشور با اشــاره به اینکه «یارانه مشاوره» ،مربوط به
مراکز مشــاوره روان شــناختی است ،اظهار کرد :ســازمان بهزیستی ساالنه بیش از ۳
میلیارد تومان یارانه درکل کشور به مراکز مشاوره خصوصی برای افرادی که توانایی
پرداخت هزینه خدمات مشاورهای را ندارند ،پرداخت میکند .بهگفته عباسی ،این
افراد میتوانند تا  ۳مرحله به مراکز مشاورهای خصوصی مراجعه کنند و از خدمات
یتوانند بــا پرداخت هزینه
بهرهمنــد شــوند .درصورت نیاز به ادامــه مراجعه نیز م 
کمتــر از خدمات مراکز دولتی اســتفاده کنند .وی در ادامه گفت :شناســایی افراد با
توان مالی پایین دهکهای اول تا ســوم با وارد کردن شــماره ملی آنها امکان پذیر
خواهد بود؛ چراکه قرار است سامانه ما با سامانه خط فقری که در وزارت رفاه است،
پیوند داشــته باشــد و این ســازو کار نشان میدهد که فرد مشمول اســتفاده از یارانه
هست یا خیر .بهگفته وی «یارانه مشاوره» ،تمام مشاورههای تخصصی و عمومی
شــامل مشــاوره خانواده ،ازدواج ،تحصیل و ...را در برمیگیرد .ســازمان بهزیســتی
برای  ۴۵دقیقه مشــاوره افراد مبلغی نزدیک به  ۴۵هزار تومان را در ســال گذشــته
پرداخت کرده که این مبلغ در سالجاری به  ۵۰هزار تومان افزایش یافته است.
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رتبه اول ایران در منطقه در حوزه «سلول درمانی»

وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی نیز در این مراســم با اشــاره به افتتاح نخستین مجموعه تولید
انبوه فرآوردههای ســلولی در کشــور گفت :معاونت درمان وزارت بهداشت متعهد میشود طی یک ماه
بــــرش
آینده ضابطه مراکز درمانی را که کار ســلول درمانی انجام میدهند تدوین و این اســتانداردها را به تمام
کشــور اعالم کند .بهگزارش ایســنا ،دکتر سیدحسن هاشمی با اشــاره به رتبه  ۱۵ایران در دنیا و رتبه اول در
منطقه در زمینه استفاده از سلول درمانی گفت :در این مجموعه تقسیم سلول انجام میشود که در درمان برخی از بیماریهای
صعبالعالج مؤثر است .بیش از  ۲۵سال است که درمان سرطان خون از طریق پیوند سلولهای بنیادی انجام میشود ،با وجود
این ،فناوریهای جدید کمک میکند که ثمره بهتری در درمان بیماریها داشته باشیم .هاشمی با اشاره به برخی تخلفاتی که
در زمینه سلول درمانی در کشور اتفاق میافتد ،افزود :این تخلفات در این حوزه کم نیست و بخشی از آن از چشم ما پنهان است.
اگر بخش بالینی و علمی با هم پیوند بخورند ،این دانش نیز در مسیر صحیح خود قرار داده میشود .نباید مقاومتی برای بخش
بالینی ایجاد شــود .این مجموعه نیز درگیر بحث بالینی نشــود و روی تولید ســلول و دانش حرکت کند .وزیر بهداشــت در ادامه
جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد و از سازمان جهانی بهداشت خواست تا از سالمت فلسطینیان حمایت کند.
در مقابــل بیگانگان بــه نمایــش بگذاریم.
دکتــر جهانگیری افــزود :ما در داخل کشــور
دشــمنی بــا یکدیگــر نداریم و فقــط قدری
اختالف سلیقه وجود دارد اما برخی کشورها
در مقابلــه بــا بیگانــگان نمایش وحــدت از
خــود نشــان دادند و با وجود دشــمنیهایی
کــه در برخــی گروههای آنان وجود داشــت،
دشمنیهاراکنارگذاشتند.
ëëنخبگانبهصحنهبیایند
معاوناولرئیسجمهوریافزود:نخبگان
و دانشمندان کشــور ظرفیت انسانی ایران
هســتند و بــرای کمک بــه ایجــاد وحدت و
یافتن راهکارهایی برای پشت سر گذاشتن
مشــکالت باید به صحنه بیاینــد .وقت آن
رســیده که نخبــگان یک بار دیگر در کشــور
خود را نشــان دهنــد .وی با تأکیــد بر اینکه
مدیران کشــور بایــد بدون توجه بــه میزان
رســمی ســاعت کار ،با تمام وجــود خود را
وقف کشــور کنند ،خاطرنشــان کــرد :امروز

دشمنان علیه ملت ایران توطئه کردهاند و
بایدخودراوقفحلمشکالتمردمکنیم.
بیحالی و بیانگیزگی جواب نمیدهد .اگر
مدیری نمیتواند باید کنار برود و بگوید که
من مدیر مناســب برای این دوران نیستم.
مدیران باید هم خود انگیزه داشــته باشند
و هــم انگیــزه را بــه جامعــه منتقــل کنند.
دکتر جهانگیــری در ادامه ســخنان خود با
بیان اینکه منابع کشور محدود است و باید
اولویتگذاری شــود ،به تصمیمات جدید
ارزی دولت اشــاره کــرد و افزود :مهمترین
پیام ایــن تصمیــم ارزی این بــود که طرح
ترامپ را به شکست کشــاند .ترامپ توقع
داشت پس از اعالم خروج از برجام مردم
ایــران بــه بازارها هجوم ببرنــد اما کمترین
اتفاقی نیفتاد .معاون اول رئیس جمهوری
افــزود :امیــدوارم همــه مدیــران با جدیت
درصحنه حضور داشــته باشــند تا شــرایط
جدید را با خوبی پشت سر بگذاریم .گفتنی

معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

توزیع افطاری ساده
ن پرتردد تهران
در  5میدا 

نگاه سنتی به روابطعمومیها باید تغییر کند

روغنیها :مسئولیت روابط عمومیها ارائه منطقی اطالعات به مخاطبان متناسب با نیاز آنها است

معــاون امــور مطبوعاتی و اطالعرســانی
وزارتفرهنگوارشاداسالمیدرهمایش
دومیــن «رخــداد ملی بررســی مســائل و
چالشهایروابطعمومیایران»کهدیروز
در هتل ارم برگزار شد ،گفت :باید بسرعت
نگاه ســنتی به روابط عمومــی تغییر کند
چــرا که مبنــای این نگاه این نیســت که با
تکنولوژی حرکت و تغییر کنیم بلکه باید
نگرش ما از پایین به باال باشــد .بهگزارش
«ایران» ،محمد سلطانی فر افزود :روابط
عمومی امروز باید این هنر را داشته باشد
تا هر آنچه را که میخواهد بگوید و بنویسد
البتــه بایــد از زبــان مــردم و بــرای مــردم
بنویسند نه اینکه نگاه از باال به پایین داشته
باشــند؛ نگاهی کــه در روابط عمومیهای
ســنتی وجــود داشــت .بهگفتــه وی امروز
نیاز اســت که نگاه روابط عمومیها کامالً
متفادتبانگاهسنتیباشد.
ëëبهرهبرداریازروشهاینویناطالعاتی
وارتباطی
در ادامه این مراسم محمد تقی روغنیها
مدیر عامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی

ایران نیز روابط عمومی هر سازمان را قلب
همان ســازمان دانســت و گفت :وظیفه و
مسئولیتروابطعمومیهاارائهاطالعات
و دادههــا و در عیــن حــال تکمیــل کــردن
و آنالیــز کردن آنهاســت و در نتیجــه ارائه
منطقی اطالعات به مخاطبان متناســب
با نیاز آنهاست .وی افزود :امروز اطالعات
خــام کارآمــدی الزم را نــدارد و باید پخته
شــود و در اختیار مخاطب هوشــمند قرار
گیــرد اما آنچه که میتوانــد بهعنوان یکی
از چالشهــای اصلی باشــد این اســت که
اطالعات عالوه بر اینکه به بدنه سازمانی
میرســد باید بــه رأس هرم ســازمان هم
برســد .روغنیها بــا بیان اینکــه مدیریت
ســازمانها باید پذیرای دادههای جدید و
تازه روابط عمومیها باشند ،بیان داشت:
یکــی از چالــشها این اســت که مدیریت
ســازما ن تــا چــه میــزان در برابــر آنچه که
روابطعمومیتولیدوارائهمیکندبرخورد
مثبت و پذیرایــی دارد .بهگفته وی ،گاهی
اوقــات مدیــران مجموعــه ،نقــش روابط
عمومــیها را نمیپذیرند یا از کارکرد آنها

اطالعــی ندارند و تصور میکنند که روابط
عمومی تنها یک دستگاه تبلیغاتی است
کــه بایــد توانمندیها و عملکــرد مدیران
را انعــکاس دهــد .مدیــر عامل مؤسســه
فرهنگی مطبوعاتــی ایران با ابراز تأســف
از اینکــه با وجود رشــد ارتباطــات و دانش
اطــاعرســانی در یک دهه اخیــر با توجه
به رشــد فناوری اطالعــات همچنان نگاه
بــه روابــط عمومی نگاه ســنتی اســت که
با مقتضیات امروز ســازگار نیســت گفت:
رســاندن اطالعــات همــراه بــا اطالعــات
تحلیلی متناســب با نیاز مخاطــب و ارائه
آن به بدنه سازمان و مدیریت آن از جمله
وظایــف روابط عمومی اســت تــا مدیران
در جریــان آخریــن اخبــار روز قــرار گیرند.
روغنیهــا در ادامه با تأکید بر اینکه روابط
عمومیها باید زمینه پذیرش اطالعات را
در بدنــه و مدیریت ســازمان فراهم کنند،
گفت :باید در این مسیر از روشهای نوین
اطالعاتــی و ارتباطی مثل فضای مجازی
و شــبکههای اجتماعی گسترش استفاده
بهینــه کــرد ،بــه عبارتــی الزم اســت همه

اســت معاون اول رئیــس جمهوری پیش
از حضــور در آیین افتتــاح ایــن کارخانه ،از
بخشهــای مختلف خــط تولیــد کارخانه
تولیــد ســلول انســانی بازدیــد کــرد و در
جریــان ظرفیت تولیــد این واحــد تولیدی
قرار گرفت .کارخانه تولید ســلول انســانی
وابسته به شرکت ســل تک فارمد پیشگام
در حــوزه ســلو لهای بنیــادی و پزشــکی و
بازســاختی اســت .محصوالت تولیدی این
شرکت شامل داروهایی برای درمان آرتروز
زانــو ،لگــن و مــچ پا ،رفــع چین و چــروک و
فرورفتگیهای پوستی ناشــی از آکنه و رفع
لکهها در بیماری ویتلیگو ،بازسازی عضله
قلــب در بیمــاران دچــار نارســایی قلبــی و
ترمیــم و بازســازی بدشــکلیها در نقــاط
مختلــف بــدن اســت .گفتنی اســت حجم
سرمایهگذاری اولیه  ۵۰۰میلیارد ریال بوده
و برای  ۵۴نفر اشتغال مستقیم و برای ۲۶۰
نفراشتغالغیرمستقیمایجادشدهاست.

روابــط عمومیهــا به این ســمت حرکت
کنند که ســایت خود را داشــته باشــند و در
شبکههای اجتماعی نیز حضور پیدا کنند.
وی ادامــه داد امــا یکــی از مشــکالت ایــن
است که روابط عمومیها حضوری همراه
بــا دوراندیشــی و راهبردی روشــن ندارند
بلکهحضورشانتنهاجنبههاینمایشیو
نمادین دارد و این برای مخاطبان با انبوه
اطالعات جذاب نیست بلکه زمینه ارتباط
روابــط عمومیهــا را بارســانهها کاهــش
میدهد .وی خاطرنشــان کــرد :مخاطب
امروز مخاطبی گزینشگرا است و از میان

انبــوه اطالعاتــی کــه بــه او میرســد تنهــا
اطالعــات خاص خــود را جــذب میکند،
پس تولید انبــوه اطالعات اصالً به معنی
اثرگذارینیستویکیازکارهاییکهروابط
عمومیهــا بایــد انجــام دهند اثرســنجی
اســت .وی افــزود :اگــر بخواهیــم در حوزه
روابــط عمومــی موفــق شــویم ابتــدا باید
زمینههای تغییر و تحوالتی را که در دنیا در
حوزهروابطعمومیرخمیدهد بشناسیم
و بــر اســاس آن ابتــدا در داخــل روابــط
عمومیوبعددرخودسازمانتغییرایجاد
کنیمتابتوانیمدرجامعهاثرگذارباشیم.

رئیــس ســازمان
فرهنگــی هنــری
خبــــــر
شــهرداری تهــران
در دیدار با مراجع عظام تقلید در شــهر
مقدس قم از توزیع افطاری ســاده در 5
ن پرتردد تهران خبر داد و گفت :در
میدا 
میــدان امام حســین(ع) و چهار میدان
پرتردد دیگر تهران افطاری ساده توزیع
خواهد شد .جشــنی با عنوان «دعوت»
نیــز با همــکاری صــدا و ســیما و کمیته
امــداد برگــزار میشــود کــه بــه آزادی
زندانیــان جرایــم غیرعمــدی و تأمیــن
هزینه درمان بیماران خاص میپردازد.
سعید اوحدی ادامه داد :در ماه رمضان
پویشــی ایجاد میشــود که وعده غذایی
ســحر اقشــاری ماننــد پاکبانــان و ســایر
خدماترســانان تهــران توســط مــردم
نیکــوکار تأمین شــود .دو برنامــه قرآنی
«انس با قرآن» نیز برای حفظ و قرائت
قرآن در ماه رمضان و «عمری با قرآن»
بــرای تجلیــل از فعــاالن قرآنــی برگزار
خواهیــم کرد .رئیس ســازمان فرهنگی
هنری در این ســفر با آیات عظام علوی
گرگانی ،سبحانی ،جوادی آملی و مکارم
شیرازی دیدار کرد.

