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اجتماعي

وطن امروز شماره 2102

نبضجامعه
با موافقت مجلس انجام شد

تصویب احتساب سابقه تدریس
معلمانحقالتدریس

پنجشنبه  28بهمن 1395

«وطنامروز» از مشکالت این روزهای عرضه دارو در کشور گزارش میدهد

بدهی  7ماهه بیمه سالمت به داروخانهها!

آوای شهر
هواشناسیپیشبینیکرد

کاهش محسوس دمای هوا از جمعه

رئیس انجمن داروسازان در گفتوگو با «وطنامروز» :فاجعهساز است!

نماین��دگان ب��ا ط��رح احتس��اب س��ابقه
تدریس معلمان حقالتدریس اس��تخدامی در
آموزشوپ��رورش موافقت کردن��د .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،نمایندگان با کلیات
و جزئی��ات ط��رح احتس��اب س��ابقه تدریس
معلم��ان حقالتدریس اس��تخدامی در وزارت
آموزشوپرورش موافقت کردند .براس��اس این
گزارش در ماده واحده این طرح آمده است:
یک ماده به ش��رح زیر به قانون تعیین تکلیف
نحقالتدریسیوآموزشیاران
استخدامیمعلمی 
نهضت سوادآموزی در وزارت آموزشوپرورش
مص��وب  1388 /7/15و اصالح��ات بع��دی
آن الحاق میش��ود :م��اده الحاق��ی -معلمان
حقالتدریسی که به استخدام آموزشوپرورش
درآمدهان��د و تا زم��ان الزماالجرا ش��دن این
قانون در وزارت آموزشوپرورش اشتغال دارند
میتوانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام
حقالتدریس که به تایید وزارت آموزشوپرورش
میرسد در سوابق خدمت و بازنشستگی ،سهم
خود و دولت را به صورت نقد (یکجا) یا اقساط
ب��ه طور کام��ل پرداخت کنن��د .صندوقهای
بازنشستگی نیز پس از دریافت اقساط موظف به
احتساب سوابق یادشده در بازنشستگی واجدان
شرایط است.
تبصره  -1مدت پرداخت اقساط ،معادل سابقه
خدمت قابل احتساب هر یک از معلمان است.
تبص�ره -2مبن��ای پرداخ��ت ح��ق بیمه یا
بازنشس��تگی ،حداقل حقوق یا دستمزد سال
الزماالجرا شدن این قانون است.
تبص�ره  -3م��دت س��ابقه خدم��ت دوره
حقالتدریس به تناس��ب خدم��ت تمام وقت
با توجه به طرح طبقهبندی مش��اغل معلمان
کشور و دس��تورالعمل وزارت آموزشوپرورش
و همچنی��ن پرداخت کس��ورات مرب��وط ،در
سوابق خدمت دولتی و بازنشستگی افراد قابل
احتساب است .تبصره  -4حداکثر مهلت قانونی
درخواس��ت بهرهمندی از این قان��ون از تاریخ
الزماالجرا شدن به مدت یکسال است.
پاسخ معاون شهردار تهران به اتهامات وزیر راه

آخوندی و همکارانش به مردم
آدرس غلط میدهند

«میگویند تهران یک پارکینگ بزرگ شده
است؛ من میپرسم سیاستگذار تولید اتومبیلها
و ورودشان به تهران کیست؟ کدام دولت همین
چندماه پیش با تسهیالت خرید و وام 25میلیونی
ناگهان حجم انبوهی از خودرو را به این شهر وارد
کرد؟» به گزارش فارس ،پش��مچیزاده ،معاون
ش��هردار تهران با بیان این مطلب گفته اس��ت:
«گفتوگ��وی آقای وزیر و نقله��ای دیگری از
معاونانش��ان درب��اره بلندمرتبهه��ای تهران را
مطالع��ه ک��ردهام و صریح میگویم ک��ه وی و
همکارانش��ان در دول��ت به م��ردم آدرس غلط
میدهند .آنچه درباره پالس��کو اتفاق افتاد بیش
از آنکه به ماهیت بلندمرتبه بودنش ربط داشته
باشد به نبود نظارت در دوره بهرهبرداری مربوط
اس��ت که این هم از وظایف وزارت کار و وزارت
راه و شهرسازی بوده است» .وی افزود :براساس
مبحث  22ساختمان ،وزارت شهرسازی باید بر
شرایط سازهای نظارت میکرد و بر مبنای قانون
کار وزارت کار بای��د به چگونگ��ی بهرهبرداری و
رعایت ایمنی در استفاده نظارت میکرد.

پیشنهاد اجباری شدن
«صندلی کودک» در خودروها

رئیس پلیس راهور ناجا از پیشنهاد اجباری
ش��دن اس��تفاده از صندلی کودک در خودروها
خب��ر داد و در عین حال توضیحات��ی را درباره
چگونگی گرفتن گواهینامه از س��وی مشموالن
غایب یا فراری سربازی ارائه داد .به گزارش ایسنا،
سردار تقی مهری در حاشیه ششمین گردهمایی
بینالملل��ی ایمنی راهها و س��ومین گردهمایی
بینالمللی نروتروما با حضور در جمع خبرنگاران،
عوام��ل بروز تصادفات را رانن��ده ،جاده ،خودرو،
قوانین و مقررات و ش��رایط محیط��ی عنوان و
اظهار داشت :خوشبختانه ما در  ۹ماه اول امسال
شاهد کاهش  ۳۵۰مورد فوتی تصادفات نسبت
به س��ال گذش��ته بودیم .این در حالی است که
یک میلیون گواهینامه جدید صادر شده و 1/5
میلیون خودرو نیز وارد چرخه حمل و نقل شده
اس��ت .وی افزود :باید توجه کرد که ما در سطح
جادههای برونش��هری  ۳۲۰۰نقطه حادثهخیز
داریم و  ۲۰۰۰نقطه حادثهخیز درون شهری نیز
در کشور وجود دارد .مهری افزود :در عین حال
بحث اجباری شدن استفاده از صندلی کودک را
هم پیشنهاد دادهایم تا بتوانیم آن را جزو کدهای
تخلفاتیمحسوبکنیم.

کب�ري فرش�چي :دفترچههای بیمه
روز ب��ه روز بیاعتبارت��ر میش��ود.
این واقعیتی اس��ت که سالهاس��ت
مردم کش��ورمان ب��ا آن مواجهند و
دفترچهه��ای بیمهای که در دس��ت
دارند تنها برای نوشتن نسخه پزشک
به کار میآید؛ نس��خههایی که وقتی
برای پیچیدن آنها به داروخانه مراجعه
میکنی��د متوجه میش��وید بخش
عمده آنها بیمه نیس��ت .ح��اال اما با
بدهی  7ماهه سازمان بیمه سالمت
به داروخانهها آن یکی دو قلم دارویی
هم که تا پیش از این میتوانس��تید
روی بیم��ه بودنش حس��اب کنید،
قرار اس��ت آزاد حساب شود ،چرا که
داروخانهه��ا ميگويند بی��ش از این
نمیتوانند برای دریافت مطالباتشان
از بیمه چشمانتظار باشند و قرار است
در اقدام��ی گروهی و صنف��ی از اول
اسفند ماه قراردادهایشان را با بیمه
سالمت لغو کنند.
■■بدهیهایمیلیاردیبیمهها

بدهيهاي ميلي��اردي بيمهها به مراکز درماني
و داروخانهه��ا حکايت ديروز و امروز نيس��ت بلکه
اين قصه س��ر دراز دارد؛ ماجرايي که سال گذشته
ه��م منجر به تهديد داروخانه ب��راي لغو قرارداد با
بيمه سالمت ش��د اما با تزريق قطرهچکاني منابع
و پرداختهاي جس��تهگريخته ماجرا ختم به خير
ش��د .با وجود اين باقي ماندن ريشههاي بدعهدي
نظام سالمت و کنار کشيدن مدیران امر از تعهدات
بيمهها به مراکز درماني و داروخانهها باعث شده تا
ماجراي انباشت ميلياردي بدهيهاي پرداخت نشده
در چندين ماه به امري عادي در نظام سالمت تبديل
شود و در اين بين مردمي که هميشه حق بيمهشان
را بموقع پرداخت ميکنند سرگردان درمان شوند.
ح��اال هم با افزايش بدهي بيمه تامين اجتماعي و
بيمه سالمت ايرانيان به مراکز درماني و داروخانهها،
از يکسو برخي دانش��گاههاي علوم پزشکي مانند
دانش��گاه اصفهان و مازندران تهديد کردهاند ديگر
دفترچهه��اي تامين اجتماع��ي را نمیپذيرند و از
س��وي ديگر طبق اعالم رئيس انجمن داروسازان،
داروخانهها هم بابت طلب ميلياردي خود از بيمهها
بویژه بيمه س�لامت بنا دارند از ابتداي اس��فندماه
امسال قراردادهايشان را با بيمه سالمت لغو کنند.
■■عالج واقعه پس از وقوع!

در همینب��اره دکت��ر رهبر مژده��يآذر درباره
مطالبات داروخانهها از بيمه س�لامت به خبرنگار
«وطنام��روز» ميگوي��د :هر دو بيمه س�لامت و
تامیناجتماع��ي چندين ماه اس��ت ب��ه داروخانه
بدهکارن��د و اين موضوع اقتص��اد داروخانهها را با

آژیر

فقر از درمان ج��ا بماند براي
چالش مواجه کرده اس��ت .بنا
به تاکي��د وي داروخانهها لغو مژدهيآذر ،رئیس انجمن داروسازان :مدیران کشور بايد يک اشکال
ب آید و براي آن
ق��رارداد با بيمه س�لامت را از هر دو بيمه سالمت و تامیناجتماعي بزرگ به حسا 
اي��ن رو در اولوي��ت خود قرار چندين ماه است به داروخانه بدهکارند چارهجويي کنند» .از س��وی
دادهاند که اين بيمه مدتزمان و اي�ن موضوع اقتص�اد داروخانهها را دیگ��ر مهدی س��جادی ،دبیر
بيشتري اس��ت که مطالبات با چال�ش مواجه کرده اس�ت .تاخير علمی انجمن داروسازان ایران
داروخانهها را به تعويق انداخته چند ماهه بيمهه�ا در پرداخت بدهي نيز درباره بدهی سازمانهای
بیمهگ��ر ميگويد :س��ازمان
اس��ت .وي در پاس��خ به اين ميتواندفاجعهسازباشد
تامین اجتماعی و بیمه سالمت
پرس��ش که براي تس��ويه با
بيمهها چه تعاملي با مدیران داشتهايد تا کار به لغو تاکنون بدهیهای خ��ود را به داروخانهها پرداخت
قرارداد و سرگرداني بيماران در پي اين اقدام نرسد؟ نکردهاند و فقط سازمان تامین اجتماعی بدهی یک
پاسخ ميدهد« :ما حدود  20-30سال است تعامل ماهه خود را به داروخانههای شهر تهران پرداخت
داشتهايم و اين مشکل ديروز و امروز نيست اما اين کرده اس��ت .ب��ه گفته وي ،آنها بای��د طبق قانون،
بدهیه��ای خود تا پایان آبانم��اه را با داروخانهها
اواخر ماجراي بدهيها شدت پيدا کرده است».
تس��ویه کنند ولی همچنان چند ماه معوقه دارند.
■■لطمه به سالمت کشور
مژده��يآذر همچنین درب��اره عاقبت ماجراي هر ماه نیز حدود  ۲۰۰میلیارد تومان مطالبات اسناد
بدهي بيمهها و لغ��و ق��رارداد داروخانهها تصريح در بخش سرپایی «خدمات درمانی» به آن افزوده
ميکند« :متاس��فانه در کش��ور ما ع�لاج واقعه را میشود و این به معنای این است که بحران هر روز
پس از وقوع ميکنند .درست مانند اينکه اول يک به داروخانههای کشور نزدیکتر میشود.
ساختماني بايد خراب شود بعد برايش چارهجويي ■■تسویه صورت حسابها  3ماه پس از تحویل!
کنند .در حال حاضر بيمه هم با تاخير طوالنيمدتي
عالوه بر این مژدهی ،رئیس انجمن داروسازان
که در پرداخت مطالبات مراکز درماني و داروخانهها ای��ران تاکید کرد :مطابق م��اده  ۳۸قانون الحاقی
داش��ته در درجه نخس��ت به سالمت کشور لطمه مقررات مالی دولت ،سازمانهای بیمهگر موظفند
زده اس��ت و تنها داروخانهها نيس��تند که مشکل صورتحس��ابها را حداکثر  3ماه پس از تحویل
دارند بلکه آزمايشگاهها و بيمارستانها هم با همين اسناد ،تسویه کنند و در غیر اینصورت موظف به
مشکالت مواجهند» .رئيس انجمن داروسازان کشور پرداخت ضرر و زیان ،معادل نرخ اوراق مش��ارکت
با تاکيد بر اينکه در شرايطي که بسياري از بيماران هس��تند .این در حالی اس��ت که احمد میدری،
خيلي وقتها بش��دت نيازمند هستند ،ميافزايد :مع��اون رفاه اجتماع��ی وزارت کار درب��اره دليل
«تاخي��ر چند ماه��ه بيمهه��ا در پرداخت بدهي بدهيهاي ميلياردي و چند ماهه به مراکز درماني
ميتواند فاجعهس��از باشد و اينکه بيماري به دليل اينگون��ه میگوید :دولت ب��ه علت وضعیت کالن

اقتصادی نتوانس��ت منابع الزم را در
اختیار س��ازمان بیمه س�لامت قرار
دهد ،پیشبینی ش��ده بود یکسری
اقش��ار از دریاف��ت یارانههای نقدی
حذف ش��وند و آن منابع به سازمان
بیمه س�لامت داده شود که این کار
در عم��ل صورت نگرفت ضمن آنکه
درآمدهای دولت در بخش نفت نیز
تحقق پیدا نکرد .وی معتقد اس��ت:
در ای��ن ارتب��اط نه س��ازمان بیمه
سالمت مقصر است و نه دولت ،اگر
سازوکاری داشتیم که میتوانستیم از
ابتدا اقشار نیازمند را شناسایی کنیم
شاید این مشکل پیش نمیآمد کما
اینکه در بح��ث هدفمندی یارانهها
هم با این مشکل روبهرو نمیشدیم،
البته سازوکاری در وزارت رفاه ایجاد
شد برای ایجاد پایگاه اطالعات رفاه
ایرانی��ان که براس��اس آن دولت در
برنامه شش��م پیشبینی ک��رده ما
بتوانیم آزمون وس��ع را انجام دهیم (متناس��ب با
سطح درآمد ،حق بیمه وصول کنیم و خدمت ارائه
دهیم) که اگر بتوانیم این رویه را در ابتدای س��ال
 ۹۶در کش��ور اجرایی کنیم بسیاری از مشکالت
حل خواهد شد.
■■دود مطالبات در چشم بيماران

ب��ا لغو قرارداد ميان بيمهه��ا و مراکز درماني و
داروخانهها اما اين مردم هس��تند که بيش از پيش
س��رگردان خواهند ش��د و دود اختالف��ات وزراي
بهداش��ت و رفاه به چش��م مردم و اقشار ضعيفي
ميرود که ه��ر ماه پيش از آنکه خودش��ان طعم
دستمزدشان را بچشند بيمهها سهم خود را از آن بر
ميدارند اما وقتي قرار است ميوه اين منابع ذخيره
ش��ده را هنگام بيماري و اضطرار بچينند به دليل
سوءمديريت مدیران به دردسر ميافتند و سرگردان
ميشوند .مژدهيآذر تصريح ميکند« :ما به عنوان
داروخان��ه  7ماه براي دريافت مطالباتمان منتظر
ميش��ويم و جريمهاي هم به ما داده نميشود که
ميگوييم اش��کالي ندارد اما آن طرف مس��ؤوالني
هستند که مس��ؤوليت قبول کردهاند ،تعهد دارند.
م��ا يک روزي با فاجعهاي مواجه خواهيم ش��د که
افراد مستضعف و ضعيف جامعه به دليل فقر نتوانند
به مراکز درماني مراجعه کنند و فرزندانشان پيش
چشمش��ان از بين بروند و مدیران تعهد دارند .بايد
به صورت جدي بنش��ينند و این مساله را به شکل
يکب��اره حل کنند ت��ا با يک مديري��ت قوي هم
هزينهها را کاهش دهند و هم امور مالي را مديريت
کنند .اين موضوع براحتي قابل حل است اما تاکنون
اين اتفاق نيفتاده و ميخواهند عالج واقعه را بعد از
وقوع کنند».

کالهبرداری  630میلیونی با ترفند کمک هزینه سفر به کربال

گروه اجتماعی :فردی که از طریق ارسال پیامکی مبنی بر برنده شدن
در قرعهکشی کمکهزینه س��فر به کربال به برداشت و کالهبرداری
 630میلیون ریالی اقدام کرده بود توسط پلیس شناسایی و دستگیر
شد .به گزارش فارس ،سرهنگ اصغر باقریان ،رئیس پلیس فتای غرب
استان تهران گفت :با طرح شکایت فردی مبنی بر برداشت غیرمجاز با
شگرد کالهبرداری پیامکی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس
فتای این شهرس��تان قرار گرفت .وی افزود :شاکی در تحقیقات اولیه
بیان کرد با دریافت پیامکی از شمارهای ناشناس مبنی بر اینکه شما
برنده جایزه کمکهزینه سفر به کربال در قرعهکشی یکی از اپراتورهای
تلفن همراه شدهاید ،فریب خورده ،پس از تماس و با هدایت فرد پشت
گزارش 2گروه اجتماعی :عضو کمیسیون
امنیت ملی با اش��اره به مش��کل
قطعی برق در خوزس��تان گفت :متأس��فانه این
دول��ت ،دولت توانمندی نیس��ت و رئیسجمهور
میخواهد از دور شرایط را کنترل کند در حالیکه
در موضوع خوزس��تان باید عملیات��ی برای حل
مشکل اقدام شود.
جواد کریمیقدوسی با اشاره به بحران قطعی
آب و ب��رق در روزه��ای اخیر در خوزس��تان ،به
فارس گفت :بنده بتازگی سفری به اهواز و یکی،
دو ش��هر اس��تان خوزستان داش��تم و از نزدیک
محرومیتهایی که مردم منطقه دارند را ش��اهد
ب��ودم و زیرس��اختهایی ک��ه در این کالنش��هر
کش��ور مانند سیستم فاضالب و تأمین آب شرب
با مش��کالتی مواجه اس��ت .وی ادامه داد :استان
خوزستان استانی فقیر و محروم ذاتی نیست ،آب
و زمی��ن و موقعیت راهبردی بس��یار خوبی دارد؛
همه اینها در کنار مردم انقالبی دس��ت به دست
هم میدهد تا این اس��تان بتواند کانون اشتغال و
پیش��رفت و یک مجموعه کمنظیر باشد .نماینده
مجلس افزود :انتظار این اس��ت که دولت به طور
ویژه حضور فوقالعاده عملیاتی داشته باشد ،نیازی
به ب��ردن پول هم به آنجا نیس��ت چون خودش

خط ،به پای دس��تگاه خودپرداز رفته و طی چند مرحله تراکنش در
مجموع مبلغ حدود  630میلیون ریال از کارت عابر بانک به حساب
فرد کالهبردار انتقال داده است .رئیس پلیس فتای غرب استان تهران
ادام��ه داد :مأم��وران اداره مبارزه با جرائم پلیس فتای شهرس��تان با
بهکارگیری روشهای فنی و ش��گردهای خاص پلیسی ،متهم را در
شهرستان صفادشت شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را در
مخفیگاهش دستگیر کردند .باقریان تصریح کرد :متهم دستگیر شده
با مشاهده مدارک مستدل و غیرقابل انکار ،به افتتاح چندین حساب
بانکی و خرید چندین س��یمکارت برای کالهبرداری و برداشت مبلغ
 630میلیون ریال به صورت غیرمجاز از حس��اب بانکی فرد ش��اکی

اعتراف کرد .این مقام انتظامی خاطرنشان کرد :متهم پس از تشکیل
پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

رئیسجمهور میخواهد بحران را از دور کنترل کند!
برگزاری نماز جماعت معترضان اهوازی مقابل استانداری خوزستان

اداره دولت توانایی الزم را ندارد و نمیتواند بخوبی
از نیروها و امکاناتی که در اختیار دارد استفاده کند.
وی افزود :رئیسجمهور باید کسی باشد که بتواند
بقیه را هدایت کند اما ایشان از دور میخواهد همه
را کنترل کند و وقت کافی را برای امور نمیگذارد.
دولت ،دولت عملیاتی قوی نیس��ت و این ریش��ه
مشکالت ایجاد شده است.
■■برگزاری نماز جماعت معترضان اهوازی

مرکز ثروت ملت اس��ت .با یک مدیریت بس��یار
خ��وب میش��ود آنجا به لحاظ رش��د جمعیت و
ایجاد اشتغال فرصتها و ظرفیتهای خوبی برای
آینده به وجود آورد .متأسفانه دولت منفعل است
و اگر سیلی بیاید یا اتفاق و حوادثی مانند بحران
قطع آب و برق در خوزستان اتفاق بیفتد یکدفعه

وزرا سراس��یمه به آنجا میروند .کریمیقدوسی
اظهار داشت :بنده بارها گفتهام این دولت را بنده
دولت توانمندی نمیبینم .به لحاظ عملیاتی آقای
روحانی یک دیپلمات بوده و در تمام عمرش فقط
کار مذاکره و گفتوگو داش��ته ،اصال کار اجرایی،
رهبری و هدایت یک مجموعه را نداشته لذا برای

همچنین نماز جماعت معترضان اهوازی مقابل
اس��تانداری خوزستان برگزار ش��د 3 .روز از ادامه
اعتراضات مردم خوزستان به وضعیت و مشکالت
موج��ود در اس��تان و تجمع مقابل اس��تانداری
میگ��ذرد .حرکت و اعتراض��ات در فضایی کامال
آرام و صلحطلبانه در حال انجام است و معترضان
تنها با حمل پالکاردهای اعتراضآمیز نس��بت به
مشکالت بیکاری ،بیآبی ،ریزگردها ،موضوع انتقال
آب ،قطع برق و عدم توجه به توس��عه و پیشرفت
خوزستان گالیه داشته و خواستار رسیدگی سریع
دولت به وضع موجود هس��تند .با اقامه اذان ظهر
روز گذش��ته به وقت اهواز این معترضان به نماز
جماعت نشستند و نشان دادند به هیچوجه اهداف
اختالفی و ضدارزشی در سر ندارند و تنها خواستار
توجه به استان خود هستند.

مدی��رکل پیشبین��ی و هش��دار س��ازمان
هواشناسی ضمن اشاره به کاهش دما و بارشها
در کل کش��ور گفت :ش��دت بارشها در برخی
مناطق کشور بیشتر است .احد وظیفه به ایسنا
گفت :بارش در جنوب و برخی مناطق ش��رق و
جنوبشرق ،شمال غرب و سواحل غربی دریای
خزر ادامه خواهد داشت و با ورود سامانه بارشی
جدید بارش در جنوب تقویت ش��ده و به تدریج
به دامنههای زاگرس مرکزی و جنوبی و جنوب
غرب کشور گس��ترش مییابد ،همچنین شدت
بارش در استانهای کردستان ،شمال کرمانشاه
و ش��مال زنجان به ش��کل برف و در کهگیلویهو
بویراحمد ،بوش��هر ،ف��ارس و نیمه غربی کرمان
و هرمزگان به ش��کل رگبار باران گاهی همراه با
رعد و برق و وزش باد ش��دید خواهد بود .وی با
بیان اینکه روز پنجشنبه سامانه بارشی در جنوب،
جنوبشرق ،شرق ،شمال شرق ،سواحل دریای
خزر و ارتفاعات زاگرس فع��ال بوده و به صورت
پراکنده در شمال غرب و غرب کشور سبب بارش
برف میش��ود ،اف��زود :در این روز ش��دت بارش
در اس��تانهای فارس ،نیمه جنوبی کهگیلویهو
بویراحمد ،بوشهر ،نیمه غربی هرمزگان و کرمان
بهص��ورت رگبار باران و گاهی رعد و برق و وزش
باد ش��دید و در برخی مناطق خراس��ان شمالی
و خراس��انرضوی ،بهص��ورت ب��رف خواهد بود،
همچنین از بعدازظهر پنجشنبه با نفوذ جریانات
سرد شمالی به سواحل دریای خزر ضمن کاهش
دما در اس��تانهای واقع در س��واحل ش��مالی و
شمال غرب کش��ور ،بارش در این مناطق شدت
خواهد یافت .مدیرکل پیشبینی و هشدار سازمان
هواشناسی اظهار کرد :از روز جمعه تا یکشنبه در
کل کشور کاهش محسوس دما خواهیم داشت.
مدیر واحد صدور آرم ترافیک خبر داد

شنبه اعالم واجدان
شرایط طرح ترافیک

اس��امی واجدین ش��رایط دریافت آرم طرح
ترافیک 96ش��نبه اعالم میش��ود .مدیر واحد
ص��دور آرم س��ازمان ترافی��ک گف��ت :افرادی
که اس��امی آنها از ش��نبه  30بهمنم��اه روی
س��ایت ش��هرداری تهران اعالم خواهد ش��د تا
 15اس��فندماه و به م��دت  2هفته مهلت دارند
تا م��دارک الزم را به دفاتر خدمات الکترونیک
ش��هر ارائه کنند .به گزارش ف��ارس ،مصطفی
قنبرنژاد با بیان اینکه بیش از یک ماه از ثبتنام
اش��خاص حقیقی و حقوقی ب��رای دریافت آرم
طرح ترافیک گذشته اس��ت ،بیان داشت :تمام
پردازشهای الزم در سیستم رایانهای شهرداری
تهران انجام ش��ده و براساس این امتیازبندیها
اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند با مراجعه
به سایت شهرداری تهران از ساعت  8صبح روز
شنبه  30بهمنماه و با کد رهگیری خود نتیجه
را مش��اهده کنند .وی با اشاره به اینکه واجدان
شرایط تا  15اسفندماه و به مدت  2هفته مهلت
دارند مدارک الزم را به دفاتر خدمات الکترونیک
شهر ارائه کنند ،افزود :متقاضیان در نظر داشته
باشند که در سال جاری ابتدا باید مدارک خود
را به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ارائه دهند و
پس از تایید مدارک نسبت به پرداخت عوارض
طرح ترافیک خود اقدام کنند .وی افزود :واجدان
ش��رایط با ارائه کد رهگیری و کد پس��تی خود
میتوانند از طریق س��ایت ش��هرداری تهران از
وضعیت درخواستشان مطلع شوند.

کوتاه وگویا

عباداهلل فتحاللهی ،مدیرعامل سازمان نوسازی
شهر تهران ضمن تشریح نتایج و تأثیرات مالی
بسته تشویقی جدید نوسازی ،اظهار داشت :به
هر پالک متقاضی تخریب و نوسازی در بافت
فرس��وده ،به طور متوس��ط  29میلیون تومان
تخفیف عوارض صدور پروانه تعلق گرفته است
که حاکی از افزایش  70درصدی آن در قیاس
با رقم مدت مشابه در سال  94است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  10از
اجرای دهها عنوان برنامه فرهنگی و مذهبی ایام
فاطمیه در سرای محالت و مساجد و هیاتهای
مذهبی خبر داد .امیر قاس��می ضمن تش��ریح
برنامههای فرهنگی و مذهبی ایام فاطمیه (س)
در منطقه اظهار داش��ت :در راس��تای شناخت
شهروندان بویژه جوانان از جایگاه و نقش حضرت
فاطمه الزهرا(س) به عنوان الگوی مناسب و به
منظور تقویت نظام خانواده برنامههای گوناگونی
در منطقه اجرا میشود.

