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اجتماعي

وطن امروز شماره 2579
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نبضجامعه

آوای شهر
غالمحسینکرباسچی:

معاون وزیر آموزش و پرورش:

امسال هم پیک نوروزی نداریم

معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه رویکرد
اساسی دیگر این معاونت این است که تربیت
در دوران کودک��ی ،مناس��ب دوران کودک��ی
و هم��راه با بازی و فعالیتهای هنری باش��د،
گفت :تکالی��ف روتین پیک نوروزی و مش��ق
شب را با تکالیف مهارتمحور جایگزین کردیم،
چرا که معتقدیم رونویس��ی صرف کتابهای
درس��ی یادگیری نیست و حتی مشکل ایجاد
میکند ،امس��ال نیز بنا داریم تکلیف نوروزی
را ب��ا طرح قص��ه و داستاننویس��ی جایگزین
کنیم.
رض��وان حکی��مزاده اف��زود :اه��داف دوره
ابتدایی بر این نکته تاکی��د دارد که این تفکر
ک��ه کتابهای درس��ی به عن��وان تنها منبع
یادگیری هس��تند باید از دور خارج و به دیگر
مواد یادگیری توجه شود.
رضوان حکیمزاده درباره اینکه آیا این اهداف
تغییراتی در کتابهای درس��ی ابتدایی ایجاد
میکند یا خیر به مهر گفته است« :اگر بخواهیم
تخصصی به این موضوع نگاه کنیم باید بگویم ما
یک سند تحول بنیادین داریم با زیرنظامهایی
که باید ش��کل بگیرد و یکی از این زیرنظامها
سند درس ملی را عملیاتی میکند .بعد از آن
اهداف در دستور کار است که بر اساس اهدافی
که تهیه ش��ده ذکر شده است مواد و وسایل و
منابع یادگیری باید متعدد باشد که یکی از آنها
کتابهای درسی است».
رئیس سازمان میراث فرهنگی مطرح کرد

وعده کاهش قیمت بلیت هواپیما

معاون رئی��س جمهور و رئیس س��ازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری از
تالش دولت برای برگشت قیمت بلیت هواپیما
خبر داد و گف��ت :با معاون اول رئیسجمهور
مکاتبه داش��تیم و وزیر راه نیز از گرانی بلیت
هواپیما نگران هس��تند ،چرا که دولت موافق
گرانی بلیت هواپیما نیست.
به گزارش تسنیم ،علیاصغر مونسان درباره
گرانی هزینه برخی سفرهای داخلی همچون
سفر به کیش که گرانتر از سفر ترکیه میشود،
اظهار داش��ت :متاسفانه بس��یاری از ابزارهای
مستقیم گردشگری در اختیار سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردشگری نیست،
ب��رای مثال ناوگان حملونقل تحت کنترل ما
قرار ندارد.
معاون رئیس جمهور درباره چارهاندیش��ی
برای گرانی هزین ه بلیت هواپیما گفت :دوستان
تالش میکنند هزینه بلیت هواپیما به حال قبل
بازگردد.
رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی صنایع
دستی و گردشگری بیان داشت :با معاون اول
رئیس جمهور مکاتبه داشتیم و وزیر راه نیز از
باب گرانی بلیت هواپیما نگران هس��تند ،زیرا
دولت موافق گرانی بلیت هواپیما نیست.

سفر خیرخواهانه
گروه فوقتخصصی جراحی

گروه فوقتخصصی جراحی پالس��تیک و
ترمیمی به سرپرس��تی پروفس��ور عبدالجلیل
کالنترهرمزی از  30آبان تا  4آذر در بیمارستان
فوقتخصصی امام خمینی ایالم به ارائه خدمات
میپردازد.
به گ��زارش «وط��ن امروز» ،در بیس��ت و
سومین سفر خیرخواهانه گروه فوقتخصصی
جراحی پالس��تیک و ترمیمی به سرپرس��تی
پروفسور عبدالجلیل کالنترهرمزی ،این گروه از
 30آبان تا  4آذرماه در بیمارستان فوقتخصصی
امام خمینی اس��تان ایالم به بیماران نیازمند
خدمات ارائه میدهد.
در این سفر خدماتی چون ویزیت و درمان
رایگان ش��کاف لب و کام و ناهنجاریهای بدو
تول��د جمجمه ،س��ر و صورت ارائه میش��ود.
عالقهمندان به استفاده از این خدمات میتوانند
جهت ثبتن��ام ،ویزیت اولی��ه و نوبتدهی به
سایت  www.marhamportal.irمراجعه
کنند.

انتخاب  ۵نامزد شهرداری
سیاسی است

رئیس کمیت ه امداد امام خمینی(ره) اقدامات این نهاد در کرمانشاه را تشریح کرد

ساخت 2هزار و  500مسکن در مناطق زلزلهزده

گروه اجتماعی :رئیس کمیت ه امداد امام خمینی(ره)
ب��ا بیان اینکه در زلزله بم ،مس��کن یکهزار و 200
تحت پوشش این نهاد آسیب دید و این تعداد ظرف
ن در
مدت  2س��ال بازسازی شده اس��ت ،گفت :ای 
حالی اس��ت که تنها ظرف مدت یک سال۲ ،هزار
و  500مس��کن مددجویان این کمیت�� ه در زلزله
کرمانشاه افتتاح شده است.
ب ه گزارشایس��نا ،س��یدپرویز فت��اح در آیین
افتتاح  2هزار واحد مس��کونی احداثی در مناطق
زلزلهزده کرمانش��اه در روستای گورسفید ،با بیان
اینکه همه مردم ایران به کمک کرمانشاه آمدهاند،
افزود :در همان هفت ه اول پس از زلزله رهبر انقالب،
رئیسجمهور و مقامات دولتی پای کار بازس��ازی
این مناطق آمدند و این مراس��م تنها افتتاح بخش

کوچکی از  ۱۰۰هزار واحد مس��کونی آسیبدیده قرار گرفته اس��ت ،گفت :تاکن��ون  2هزار کامیون
کمکهای کمیت ه امداد امام خمینی(ره) را به ارزش
است.
 ۸۰میلی��ارد تومان بین همه
رئیس کمیت ه ام��داد امام
خمینی (ره) با اشاره به اینکه رئیس کمیت�ه امداد :تا پایان امس�ال م��ردم زلزل��هزده توزیع کرده
پ��س از افتت��اح  ۵۰۰واح��د  ۲ه�زار و  700واحد تکمیل ش�ده در است.
مس��کونی در اواخر خردادماه اختیار مددجویان قرار خواهد گرفت■■ .تکمی�ل 2ه�زار و 700
تاکنون در مجم��وع  ۲هزار و همچنین بازس�ازی  ۴هزار و 500واحد مسکن تا پایان سال
رئیس کمیت ه ام��داد امام
 500واحد مسکونی ساخته مسکونی مددجویان تحت پوشش نیز
ش��ده اس��ت ،افزود :با کمک به صورت صددرصدی به اتمام رسیده خمین��ی(ره) با بی��ان اینکه
۶۰میلی��ارد توم��ان کم��ک
م��ردم ب��ه ط��ور متوس��ط است
۱۲میلی��ون توم��ان از محل
مردم��ی به ش��کل نق��دی از
کمکهای مردمی به ازای هر واحد مسکونی هزینه مردم جمعآوری شده است ،اظهار داشت :تا پایان
ش��ده است .فتاح با تاکید بر اینکه این تعداد واحد امسال  ۲هزار و  700واحد تکمیل شده در اختیار
مس��کونی با تجهیزات کامل در اختیار مددجویان مددجویان قرار خواهد گرفت .همچنین بازسازی ۴

رئیس مرکز مدارس خارج از کشور گالیه کرد

تعویق  ۶ماهه در پرداخت حقوق تعدادی از معلمان
نیمکت گ�روه اجتماع�ی :رئیس مرکز
امور بینالملل و مدارس خارج
از کش��ور گفت ۷۰۰ :معلم در مدارس خارج از
کشور در حال تدریس به دانشآموزان هستند .از
 ۷۰۰معلم ۴۰۰ ،معلم ارزبگیر بودند که به دلیل
مشکالت ارزی تعداد آنها را
به  ۲۷۵نفر کاهش دادهایم
و االن ح��دود  6ماه اس��ت
حق��وق معلم��ان پرداخت
نشده است .غالمرضا کریمی
بهمیزانگفت :درحالحاضر
 ۱۳هزار دانشآموز در  ۱۱۰مدرسه در ۶۰کشور
مشغول تحصیل هس��تند و  ۷۰۰معلم در این
مدارس در حال تدریس به دانشآموزان هستند.
از ای��ن  ۷۰۰معلم  ۴۰۰تای آنها ارزبگیر بودند
ک��ه به دلیل مش��کالت ارزی تع��داد آنها را به
 ۲۷۵نفر کاهش دادهایم .وی افزود :البته امسال

آژیر

محدودیتهای ارزی باعث ش��د اعزام نیروها را
کاه��ش دهیم که  ۱۲۵معل��م را کم کردیم و
به جای آنها نیرویه��ای محلی و غیر ارزبگیر
جایگزین آنها ش��دهاند؛ افرادی که حاضر بودند
برای ای��ران کار کنند و حق��وق ریالی بگیرند.
تعدادی معلم نی��ز در این
مدارس به صورت پارهوقت
و محلی مش��غول تحصیل
هس��تند که کمب��ود معلم
را به وس��یله آنه��ا جبران
میکنیم .کریمی همچنین
گفت :چند ماه اس��ت ب��رای پرداخت معلمان
تأمین اعتبار شده و سازمان مدیریت مبلغ ریالی
را تأمین کرده اس��ت اما ب��ه لحاظ اداری ،بانک
مرکزی ،نرخ پرداخت را مشخص نکرده و االن
حدود  ۶ماه است حقوق معلمان پرداخت نشده
است.

هزار و 500واحد مسکونی مددجویان تحت پوشش
نیز به صورت صددرصدی به اتمام رسیده است.
به گفته وی ۶۰۰ ،واحد صنعتی نیز با هزینه
کمیت ه امداد امام خمینی(ره) بازس��ازی ش��ده و
 ۶۳۰واحد مسکونی شهری نیز تا مرحله ساخت
سقف به پایان رسیده اس��ت .فتاح با بیان اینکه
این مسکنهای بازسازی ش��ده به طور متوسط
 ۷۰متر مس��احت دارند ،در این باره خاطرنشان
کرد :هزینه احداث هر مس��کن به طور متوس��ط
۵۰میلیون تومان تمام شده است که با این سطح
از تورم و قیمت مصالح ساختمانی ،قیمت پایین و
درخور توجهی اس��ت .این خانهها از نظر عمرانی
نقش��ههای مناسبی دارند و با نظارت و ضد زلزله
ساخته شدهاند.

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان بهزیستی اعالم کرد

توزیع نوبت دوم شیرخشک در شیرخوارگاهها
بهزیستی گروه اجتماع�ی :مدیرکل دفتر
کودکان و نوجوانان بهزیس��تی
کش��ور از آغ��از توزیع نوبت دوم شیرخش��ک در
ش��یرخوارگاهها خب��ر داد و گف��ت :در هر نوبت
 ۳۰۰ه��زار قوطی که هر ۶ماه یکبار اس��ت بین
شیرخواران پخش میشود.
محمد نفریه به فارس گفت:
شیرخوارگاههابودجهمناسب
و خاص خود را دارند و مورد
حمای��ت مردم هس��تند ،به
طوری که اگر حتی به صورت
کذب خبری از کمبود پوش��ک و شیرخشک در
فضای مجازی منتشر شود ،میبینیم که روز بعد
مردم برای کمک صف میکشند .وی گفت :ما از
نظر تأمین شیرخشک و پوشک مشکلی نداریم و
برای کل سال ،شیرخشک را برای شیرخوارانمان
ذخیره کردهایم .مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان

بهزیستی گفت :وزارت بهداشت سهمیه مخصوص
شیر خشک را به بهزیستی پرداخت کرده و توزیع
نوب��ت دوم را هم در  6ماهه دوم به صورت مرتب
میگیریم .نفریه گفت :دریافت شیر خشک فقط
برای شیرخواران ما نیست ،بلکه برای معلوالن زیر
یک س��ال و موارد خاص هم
داده میشود و در نوبت دوم
 300هزار قوطی شیر خشک
دریاف��ت میکنیم .مدیرکل
دفت��ر ک��ودکان و نوجوانان
بهزیستی با اش��اره به اینکه
در توزیع پوشک نیز همین اتفاق برای گروههای
هدف در حال جریان است ،گفت :مشکلی از این
بابت از نظر کمبودهایی که مطرح ش��ده نداریم.
نفریه گفت :بهزیستی در بحث تامین و خرید شیر
خش��ک به خانوادههای چندقلو کمک میکند و
ماهانه برای هر ُقل  ۳۲هزار تومان میپردازد.

انسداد  ۶۲۰سایت فروش داروهای تقلبی

گروه اجتماعی :معاون امور بینالملل پلیس فتا به مسدودس��ازی و
تعلیق  ۶۲۰سایت و تارنمای فروش داروهای تقلبی در  ۷ماه گذشته
اشاره کرد و گفت :بیش از  ۷۰۰متهم در این رابطه دستگیر شدند.
بهگزارش فارس ،سرهنگ حسین رمضانی گفت :عملیات «پانجی
آی  »۱۱در سال  ۲۰۱۸آغاز شد که مصادف با سال  ۹۷بوده است.
وی ادامه داد :ما در عملیات پانجیآی  ۱۱توانستیم ۶۲۰وبسایت
و تارنما را به واسطه دستورات مقام قضایی تعلیق و مسدود کنیم که
این اقدامات منجر به دس��تگیری بیش از  ۷۰۰متهم شد .رمضانی

گفت :این اقدامات منجر به کش��ف بی��ش از  ۱۰۰هزار قلم داروی
تقلبی و غیرمجاز شد که ارزش ریالی باالیی داشته است.
معاون امور بینالملل پلیس فتا گفت ۷۵ :درصد این افراد مرد و
 ۲۵درصد این بازداشتشدگان زنان هستند.
وی خاطرنش��ان ک��رد :اکثر متهمان دس��تگیر ش��ده از طریق
ش��بکههای اجتماعی اقدامات مجرمانه خود را اجرا میکردند که از
بین ش��بکههای اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بیشترین نقش را به
خودش اختصاص داده است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اعالم کرد

اعزام کاروانهای سیار سالمت به مناطق محروم
گ�روه اجتماعی :رئیس س��تاد
درمان
اجرای��ی فرمان ام��ام(ره) گفت:
کاروانهای خدمات سیار سالمت همراه با انتقال
آب و ب��رق اختصاصی به مناطق مح��روم اعزام
میش��وند و در صورت نیاز و
اعالم وزارت بهداشت امکان
ارائه خدمات پزش��کی از راه
دور (تلهمدیس��ین) را در
مناطق محروم داریم.
محم��د مخب��ر ب��ه ایرنا
افزود :در کنار دولت برای خدمترسانی به مردم
در مناطق محروم هستیم و هر جا دولت نیازمند
کمک باشد ،حضور پیدا میکنیم.
وی درباره فعالیتهای س��تاد اجرایی فرمان
ام��ام(ره) در حوزه س�لامت گفت :ی��ک کاروان

شامل  3تریلر بهداشتی -درمانی سیار 2 ،کامیون
ایسوزو و  2چادر با ظرفیت  142تخت بستری به
مناطق محروم اعزام شده است .این نوع کاروانها
میتوانن��د به مناطق محروم و در مواقع بحرانها
اعزام ش��وند و مجموعههای
درمانی را س��ریع در اختیار
نیازمن��دان قرار دهن��د و تا
 15روز ب��دون اتص��ال ب��ه
ش��بکه آب و برق کار خود را
انج��ام داده و حتی برق را به
منطقه محل استقرار برسانند .مخبر افزود :در نظر
داریم تا  2س��ال دیگر تمام اس��تانهای کشور از
این کاروانهای امدادی سالمت در اختیار داشته
باشند تا در صورت نیاز به مناطق نیازمند خدمات
سالمت اعزام شوند.

دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی خبر داد

افزایش قیمت بستهبندی دارو

سالمت گروه اجتماعی :دبیر س��ندیکای
صاحبان صنایع داروهای انسانی
ایران گفت :قیمت مواد اولیه و بس��تهبندی داروها
افزایش یافته و این موضوعات در کنار نبود نقدینگی
و مشکالت تخصیص ارز برای
صنعت دارو دردسرس��از شده
اس��ت .مهدی سلیمانجاهی
به ایرنا افزود 50 :درصد مواد
اولیه و موث��ره دارویی داخل
کشور تولید میشود اما همین
تولی��دات داخلی که برای تامی��ن آنها به ریال نیاز
است ،به طور میانگین  100درصد افزایش قیمت
پیدا کردهاند .وی خاطرنشان کرد :کمترین افزایش
قیمت مواد اولیه دارویی  30درصد است ،همچنین
قیمت بس��تهبندی دارو نیز افزایش یافته و به طور

مث��ال قیمت فویلهای دارو تا  300درصد افزایش
یافته است .دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای
انس��انی ایران گفت :برای تأمین حاللها در تولید
دارو نیز با افزایش قیمت مواجه شدهایم؛ این افزایش
قیمتها به این دلیل اس��ت
ک��ه پتروش��یمی هزینههای
تولید را افزایش داده اس��ت.
س��لیمانجاهی تصریح کرد:
ارز مرجع نیز فقط به مادههای
جانب��ی واردات��ی اختصاص
مییابد .وی خاطرنش��ان کرد :با وجود این افزایش
قیمتهای محصوالت جانبی تولید دارو ،کمیسیون
قانونی قیمتگذاری دارو معتقد اس��ت قیمت دارو
نباید افزایش پیدا کند و ادامه این روند صنعت دارو
را با مشکالت جدی روبهرو میکند.

ش��هردار اسبق تهران با بیان اینکه انتخاب
۵نامزد ش��هرداری تهران سیاسی است ،گفت:
همه سیاس��ی هس��تند ،تعارف نداریم ،نحوه
انتخاب و نوع برخورد سیاسی است .غالمحسین
کرباسچی درباره گزینههای شهرداری تهران به
فارس گفت :قصد ندارم درباره گزینهها صحبت
کنم اما توصیه ما به ش��ورا این است که تالش
کنند افراد کارآمد و آشنا به موضوعات شهری
انتخاب ش��وند و این حرفها بی��ش از 10بار
زده ش��ده اس��ت .وی درباره انتخاب  ۵گزینه
ش��هرداری تهران گفت :همه سیاسی هستند،
تعارف نداریم .افرادی که انتخاب میشوند ،نوع
انتخاب و نوع برخوردها سیاسی است .دبیرکل
حزب کارگزاران س��ازندگی گفت :در مجموع
فکر میکردیم اگر روزی محسن هاشمی وارد
شهرداری شود به دلیل سابقه آشنایی با مسائل
شهری و مدیریت ش��هری گزینه بهتری بود.
حال اعضا تصمیم گرفتند از داخل شورا کسی
خارج نش��ود ،اینکه چقدر این موضوع درست
اس��ت نمیدانم اما من این موض��وع را قبول
ندارم؛ اینکه نگذاریم یک نفر از شورا خارج شود
تا فرد دیگری با یک گرایش سیاسی گوناگون
وارد ش��ورا شود ،درست نیس��ت اما در نهایت
تصمیم شوراس��ت و باید به نظر ش��ورا احترام
گذاشت .به گفته کرباسچی ،شورای شهر تهران
فرصتی نزدیک به یک س��ال و نیم را از دست
داده و از آغاز با وجود اینکه ش��عار آن شفافیت
بوده اما بر این اساس عمل نکرده است.
کوتاه وگویا
با راهیابی  ۱۲۰قصه برتر به بخش  ۹۰ثانیه
بیستویکمین جشنواره بینالمللی قصهگویی
کانون پرورش فک��ری ،مرحله انتخاب مردمی
این مرحله آغاز ش��د .از میان بیش از 10هزار
و  470قصه رس��یده به جش��نواره قصهگویی
حدود 7ه��زار اثر به بخش  90ثانیه اختصاص
داش��ت .در این مرحله قصهه��ای برتر از امروز
یکشنبه  ۲۰آبان در برنامه «کتاب باز» شبکه
نسیم سیما ،پایگاه جشنواره قصهگویی به نشانی
 ،www.kanoonfest.irس��ایت آپ��ارات و
همچنین با هشتگ «#قصه_زندگی_من» در
شبکههای اجتماعی منتشر میشود تا با آرای
مردمی  ۳قصه برتر نيز از س��وی قصهدوستان
انتخاب شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از امتناع
سازمانهای دولتی برای معرفی زمین به منظور
اجرای برنامه مس��کن امید و نبود خطرپذیری
توسعهگران به دلیل شرایط نبود قطعیت بازار
برای مشارکت در ساخت پروژهها خبر داد .کاوه
حاجیعلیاکبری با اشاره به مسابقه بازآفرینی
مح��ور ش��هری (طراحی فض��ای فوقانی تونل
راهآهن تهران -تبریز) ،گفت :پس از انتقال این
خط به تراز منفی یک ترافیکی ،فضایی به طول
 9کیلومتر و عرصهای به مساحت  50کیلومتر
مربع آزاد ش��د که بر اساس تفاهم بین دولت و
شهرداری ،مأموریت برنامهریزی و طراحی این
فضای شهری در سال  1397به سازمان نوسازی
شهر تهران سپرده شد.
مس��ابقه « 30در  »30ب��رای ارائه ایدههایی
کارب��ردی به منظور حل مس��ألهای از جامعه
برگزار خواهد شد .در این مسابقه 30 ،صاحب
ایده شامل محققان ،پژوهشگران ،اعضای هیات
علمی دانشگاهها و دانشجویان ،هر کدام در 30
دقیقه ایدههای علمی خ��ود را با رویکرد حل
مسأله مطرح میکنند و طبق رای حاضران به
 3ایده برتر ،جوایزی اهدا خواهد ش��د .مسابقه
 30در  30در حاشیه آیین پایانی رقابت علمی
کنز بعدازظهر  21آبانماه سال جاری در محل
تاالر موالنا در دانشگاه امیرکبیر برگزار میشود.
هی��ات عمومی دیوان عدالت اداری ،ش��رط
کس��ب حدنصاب  85درص��د از حداقل نمره
قبولی در رش��ته محل انتخابی برای داوطلبان
بومی سهمیه مناطق محروم در آزمون پذیرش
دستیاری پزشکی را ابطال کرد.
امیر طاه��ری ،سرپرس��ت اداره کل تدوین
قوانین و امور ش��ورای شهرداری تهران با اشاره
ب��ه برگزاری نشس��ت تخصصی کارشناس��ان
حقوقی ش��هرداری ته��ران افزود :ب��ا توجه به
اهمی��ت موض��وع تفاهمنامهه��ای منعقده از
سوی ش��هرداری تهران و الزام همه واحدهای
س��تادی ،مناطق ،ش��رکتها و س��ازمانها و
مؤسس��ات وابس��ته و تابعه ش��هرداری تهران
ب��ر ارائه پیشنویس تفاهمنامهه��ا به معاونت
برنامهریزی ،توسعه ش��هری و امور شورا ،اداره
کل تدوین قوانین و امور ش��ورا مأمور ش��د تا
دس��تورالعمل انعقاد تفاهمنامههای شهرداری
ته��ران را با رعایت مالحظات حقوقی ،صرفه و
صالح شهرداری ،بررسی و تنظیم کند.

