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اجتماعي

وطن امروز شماره 2717

سهشنبه  24اردیبهشت 1398

سیل

آوای شهر

بازسازی  ۵هزار خانه
مددجویان سیلزده

رئیس سازمان بهزیس��تی کشور با اشاره به
س��اخت  ۲هزار واحد و بازس��ازی  ۳هزار واحد
مس��کونی مددجوی��ی ،گفت :تحق��ق این امر
نیازمند همکاری و مشارکت خوب استانهاست.
ب��ه گزارش مه��ر ،وحید قبادیدانا با اش��اره به
س��اخت  ۲هزار واحد و بازس��ازی  ۳هزار واحد
مس��کونی مددجویی ،ادام��ه داد :این همکاری
الگویی برای فعالیتهای جه��ادی خواهد بود.
وی ب��ا اظهار امی��دواری از آمادهس��ازی بموقع
واحدهای مسکونی برای مددجویان بهزیستی،
یادآور ش��د :تحقق این ام��ر نیازمند همکاری
و مش��ارکت خ��وب استانهاس��ت و کارنام��ه
عملکردی اس��تانها با اولویت مناطق سیلزده
در ارزش��یابی اس��تان و مدیران اس��تانی مؤثر
است؛ ناظران کیفی در روستاها بنیاد مسکن و
ناظران فنی در ش��هرها سازمان نظام مهندسی
خواهند بود .همچنین مناسبس��ازی  ۱۵هزار
واحد مددجویی امضا و ابالغ ش��د که اولویت با
مددجویان بهزیستی است .وی با اشاره به احداث
یکهزار و  ۷۰۰واحد و بازس��ازی  ۲هزار و ۶۰۰
واحد مددجویی ،تصریح کرد :اگر آمار واحدهای
مسکونی تخریبشده در سیل خوزستان را نیز
به مجموع آمار اضافه کنی��م نزدیک به  ۶هزار
واحد مس��کونی نیازمند رس��یدگی است .علی
ربوبی ،دبیر س��تاد مس��کن مددجویی سازمان
بهزیس��تی کش��ور بر اس��اس آخرین اطالعات
س��امانه آنالین بنیاد مسکن اعالم کرد :تاکنون
جز استانهای خوزس��تان ،ایالم ،چهارمحال و
بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد یکهزار و ۷۷۲
واحد تخریب کامل ش��دهاند و  ۲ه��زار و ۵۸۴
واحد نیازمند تعمیرات و بازسازی هستند.
پلیس

پای حسین هدایتی
به پرونده قتل باز شد

معاون جرائ��م جنایی پلیس آگاهی تهران
ب��زرگ از احض��ار حس��ین هدایتی ب��ه مرکز
این پلیس خبر داد .عل��ی ولیپورگودرزی در
گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،درباره
احضار حس��ین هدایتیدوالبی به اداره پلیس
آگاهی پایتخت ،اظهار داش��ت :پس از به قتل
رس��یدن یکی از وکالی پایه یک دادگس��تری
(حمید حاجیان) مقابل دفتر کارش در شمال
پایتخت ،بررسیها از همان روزهای اول درباره
علت به قتل رسیدن متوفی آغاز شد .وی افزود:
متوفی در گذش��ته وکالت برخ��ی پروندههای
حسین هدایتیدوالبی را بر عهده داشته است
و به همین دلیل پس از هماهنگی با دس��تگاه
قضای��ی ،هدایتی به عنوان مطلع و گواه جهت
پارهای توضیحات درب��اره متوفی به اداره دهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ احضار ش��ده است
و فقط به عنوان متهم ب��ه قتل پرونده در این
بازجوی��ی حضور ندارد .بهگفته وی ،حس��ین
هدایتی ب��رای انجام تحقیقات و بازجوییهای
تکمیل��ی به جای حض��ور در زندان تا تکمیل
تحقیق��ات در مق��ر پلیس آگاه��ی پایتخت
نگهداری خواهد شد.

سهیمشدن مرزنشینان
از منافع ترانزیت کاال

فرمانده نیروی انتظامی گفت :باید سهمی
از مناف��ع ترانزی��ت کاال در بازارچههای مرزی
به مرزنش��ینان تعلق گیرد .س��ردار «حسین
اش��تری» در جمع س��ران طوایف ،معتمدان،
ب��زرگان منطق��ه سیس��تان ،ائم��ه جمعه و
جماعات ،مس��ؤوالن و کارکنان ناجا در هنگ
مرزی زابل ،اظهار داش��ت :بحث پاسمرزی از
جمله درخواس��تهای سران طوایف است که
این ام��ر از وظایف وزارت امور خارجه اس��ت،
هر چند نی��روی انتظامی نی��ز موافق برپایی
پاسمرزی اس��ت ول��ی باید ای��ن موضوع در
وزارت امور خارجه بررس��ی شود ،در ناجا نیز
با کار کارشناسی انش��اءاهلل دنبال و پیگیری
خواهد ش��د .این مقام عالی انتظامی با تأکید
بر اینکه باید سهمی از منافع ترانزیت کاال در
بازارچههای مرزی به مرزنشینان تعلق گیرد،
گفت :از زحمات مجاهدانه همه ش��ما عزیزان
در منطقه سیستان صمیمانه تشکر و قدردانی
میکنم .سردار اش��تری تأکید کرد :باید یک
پلی��س حرفهای به تمام معن��ا در این منطقه
که آم��اده برخورد با هر نوع حادثهای اس��ت،
داشته باشیم.

فعالیت مغازهها تا  3بامداد

تکذیب شایعه ایجاد صف و باتری  250میلیون تومانی

دروغگوها به باتری قلب هم رحم نکردند!

گروه اجتماعی :ش��ایعات فضای مجازی این دفعه
تجهیزات پزشکی را هدف گرفت و موضوع کمبود
باتری قلب س��وژه خوشباوران مجازی شد و البته
خبر تکذیب ش��ایعه کمبود بات��ری قلب هیچگاه
مانند شایعه دروغین ابتدایی دست به دست نشد.
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،ابتدای هفته تصویری در
کانالهای ضد انقالب و برخی کانالهای غیررسمی
داخلی منتش��ر ش��د که ادع��ا داش��ت محل آن
بیمارستان قلب شهید رجایی است .در تصویر مورد
نظر گروهی از بیماران در صف انتظار دیده میشدند
و در توضیح عکس هم آمده بود :اینجا بیمارستان
قلب ش��هیدرجایی و جماعت چشمانتظار...؛ وقتی
حرف از تحریم ظالمانه زده میشود ،کافی است به
 2اختالف رقم توجه کنید .باتری قلب وجود ندارد و
باتریهایی که  ۳۰تا  ۴۰میلیون تومان بودند با ۲۵۰
میلیون هم گیر نمیآین��د .اما رئیس هیأت امنای
صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران میگوید از سال
گذشته قیمت باتری قلب در کشور افزایش نیافته و
بیماران به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند.
■■قیمت باتری قلب افزایش نیافته است

رئیس هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه
بیماران گفت :از سال گذشته تاکنون قیمت باتری
دومی��ن جلس��ه رس��یدگی به
دادگاه
اتهامات متهمان پرونده موسوم به
ش��رکت پدیده آغاز شد .به گزارش فارس ،دومین
جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم
به شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی
منصوری در مش��هد آغاز شد .عدم رعایت الزامات
قانونی ،عدم توجه به تذکرات قانونی صادر شده از
سوی سازمانهای مسؤول ،عدم دریافت مجوزهای
الزم قانونی ،عدم رعایت حقوق سهامداران ،تبلیغات
گسترده و اغواگرانه که منجر به بروز مشکالت زیاد
برای شهروندان و سهامداران شده ،عدم تمکین در

قلب افزایش نیافته اس��ت و بیماران به شائبههای
بیاساس منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند.
مه��دی یوس��فی در پاس��خ به این س��وال که
آی��ا قیمت باتری قلب افزایش یافت��ه؟ اظهار کرد:
از س��ال گذش��ته تاکنون قیمت باتری قلب برای
بیماران کش��ورمان افزایش نداشته و جای نگرانی
برای بیماران نیس��ت .وی اف��زود :باتری قلب برای
بیماران کشورمان با ارز دولتی توسط هیات امنای
صرفهجویی ارزی خریداری و وارد کش��ور میشود
و با قیمت مناس��ب در اختیار بیمارس��تانها قرار
میگی��رد .رئیس هیات امن��ای صرفهجویی ارزی
در معالجه بیماران خاطرنش��ان ک��رد :باتری قلب
نوع  ICDبن��ا بر نیاز بیم��ار از  ۱۵تا  ۲۰میلیون
توم��ان و نوع پیسمیکر ح��دود  ۳میلیون و ۵۰۰
هزار تومان اس��ت .یوسفی عنوان کرد :باتری قلب
برای بیم��اران به مقدار الزم خریداری ش��ده و در
انبارهای هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه
بیماران موجود است .در همین حال ،محمدمهدی
عالءالدین ،رئیس اداره نظارت بر تأمین و نگهداشت
تجهیزات پزشکی با توجه به انتشار برخی مطالب
درباره کمبود باتری قلب ،گفت :از س��ال گذش��ته
برنامهریزیهای الزم برای تأمین پیسمیکر و ICD

برابر تعهدات داده شده ،ارائه
دالیل غیرواقعی و واهی برای
توجیه اقدامات خالف قانون،
تغییر گسترده کاربری اراضی،
عدم رعایت حقوق بیتالمال
و ...از جمله مواردی است که
توسط نمایندگان ستاد تدبیر استانداری خراسان
رضوی ،س��ازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
و س��ازمان امور اراضی کش��ور به عنوان بخش��ی

دیگر مصوبات این جلس��ه توضیح داد :قرار شد
کاغذه��ای موجود در گم��رک ،ظرف  2هفته
ترخیص و توزیع ش��ود .همچنین بر رفع موانع
و افزایش میزان تولید کاغذ توسط کارخانجات
داخلی به عنوان یک سیاست مبنایی تاکید شد.
رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ تصریح کرد :قرار
شد با افرادی که با ارز دولتی کاغذ وارد کردهاند
و آن را خارج از نظارت وزارت فرهنگ یا با نرخ
آزاد توزیع یا انبار کردهاند با جدیت برخورد شود.

بازه سن جوانی تغییر کرد

معاون امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان
از افزایش بازه س��ن جوانی به « ۱۸تا  »۳۵سال
خبر داد .محمدمه��دی تندگویان در گفتوگو
با ایس��نا ،با اشاره به ابالغ مصوبات شورای عالی
جوانان کشور از س��وی وزیر ورزش و جوانان ،از
تغییر بازه سن جوانی از  ۱۵تا  ۲۹سال به  ۱۸تا
 ۳۵سال خبر داد .تندگویان با بیان اینکه اعضای
تش��کلهایی که تاکنون یکبار نسبت به تمدید
مجوز خود اقدام کردهاند و بین  ۲۹تا  ۳۵س��ال
س��ن دارند ،با تغییر این بازه سنی میتوانند بار
دیگر مجوز خود را تمدید کنند ،اظهار داش��ت:

■■ کمبود داروهای اساسی کاهش یافته است

در همین ارتباط وزیر بهداشت دیروز در مجلس
حض��ور یافت و درباره موضوع تجهیزات پزش��کی
و دارو اع�لام کرد اقداماتی در حال انجام اس��ت تا
با حل مش��کل انتقال پول ،م��ردم در حوزه دارو و
تجهیزات پزش��کی کمبود احساس نکنند .سعید
نمکی در حاش��یه نشس��ت دیروز با فراکس��یون
مستقلین والیی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:
رایزنیهایی درب��اره نقلوانتقال پول ،تامین منابع،
ش��یوه نقل و انتقال دارو و مسیر واردات داروها در
حال انجام است تا مردم مشکلی به عنوان کمبود
دارو نداشته باش��ند و تالش میکنیم ذخیره دارو

دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده پدیده برگزار شد

ارز واردات کاغذ مطبوعات  ۴۲۰۰تومانی است
رئی��س کارگروه س��اماندهی کاغ��ذ اعالم
کرد ارز مصوب واردات کاغذ نش��ر و مطبوعات
 ۴۲۰۰تومانی باقی میماند .به گزارش معاونت
مطبوعاتی وزارت ارش��اد ،حس��ین انتظامی با
اش��اره به جلس��ه با مع��اون اول رئیسجمهور
گفت :در جلس��های ک��ه با حضور مس��ؤوالن
همه دستگاههای مرتبط با کاغذ از جمله وزیر
فرهن��گ ،رئی��س بانک مرک��زی و نمایندگان
حوزهه��ای نش��ر و مطبوعات تش��کیل ش��د،
پیش��نهاد مش��ترک وزرای فرهنگ و ارش��اد
اسالمی و صنعت ،معدن ،تجارت بررسی شد و
ب��ا توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی
بر حل مس��اله کاغذ حوزه فرهنگ قرار شد ارز
تخصیصی برای مصرف کاغذ نشر و مطبوعات،
همچن��ان  4200تومانی باقی بماند .وی درباره

ش��ده و در حال حاضر کمبودی در اینباره نداریم.
وی افزود :ب��رای واردات این اقالم ،ارز دولتی مورد
نیاز تخصیص یافت��ه و در اینباره تأمینکنندگان
 ICDو پیسمیکر نسبت به تأمین این اقالم برای
مراکز درمانی سراسر کشور اقدام میکنند.
عالءالدین گفت :طی  2ماه نخس��ت امس��ال،
اقدامات الزم جهت تخصیص و تأمین ارز به منظور
واردات انواع پیسمیکر و  ICDشده که با ترخیص
آن از گمرک ،کمبودی در اینباره در س��ال ۱۳۹۸
نخواهیم داشت.

با این وجود این مصوبه شامل حال تشکلهایی
که بی��ش از  2بار مجوز خود را تمدید کردهاند،
نمیش��ود .همچنین با توجه به انتخابات پیش
رو مجامع اس��تانی و مجمع ملی جوانان ،از این
پس جوانانی که تا  ۳۵سال سن دارند ،میتوانند
نسبت به کاندیداتوری خود اقدام کنند .تندگویان
همچنی��ن با اش��اره به موضوع صدور شناس��ه
سازمانهای مردمنهاد حوزه جوانان نیز تصریح
کرد :بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی جوانان،
وزارت کشور نیز موظف به رعایت تفاهمنامه برای
صدور مجوزهای تشکلهای جوانان شد.

از تخلفات متهم��ان پرونده
ش��رکت پدیده ش��اندیز در
صحن علن��ی دادگاه مطرح
ش��د .قاضی منصوری رئیس
دادگاه ب��ا اش��اره ب��ه حجم
تخلفات انجام ش��ده توسط
متهمان شرکت پدیده گفت :هیچگونه محدودیتی
برای استماع مطالب ش��کات و سهامداران وجود
ندارد و تمام سخنان را میشنویم .وکیل نماینده

را در ح��د مطلوب حف��ظ کنیم تا م��ردم در این
زمینه اضطرابی نداشته باش��ند .وزیر بهداشت در
ادامه افزود :خوش��بختانه بهرغم فشارهای ناشی از
تحریمها میزان کمبود داروهای اساسی کشور در
مقایسه با روز مش��ابه در سال گذشته کمتر شده
است .نمکی ،درباره موضوع رانت و امضاهای طالیی
در سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی
اظهار کرد :روی جمع شدن امضاهای طالیی و رانت
در س��ازمان غذا و دارو کار میکنیم و در اداره کل
تجهیزات پزشکی نیز اتفاقاتی از این دست میافتد
که باید آنها را از این اداره جمع کنیم .وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی درباره موضوع حمایت از
تولید تجهیزات پزشکی در سال «رونق تولید» بیان
کرد :ما به منظور حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات
پزشکی ،به محصوالت خارجی که نمونه ایرانی آنها
از نظر کیفیت مورد تایید است ،اجازه ورود به کشور
نمیدهی��م .وی درباره واردات تجهیزات پزش��کی
مش��ابه تولید داخل اظهار کرد :ما در برابر واردات
تجهیزات پزشکی مشابه داخل محکم ایستادهایم و
به همه بخشها در وزارت بهداش��ت ابالغ کردهایم
ورود دس��تگاههایی که مشابه تولید داخل آنها در
کشور وجود دارد ،ممنوع است.

جمعی از ش��کات نیز با تقدیر از شجاعت دستگاه
قضایی در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی گفت:
انتظار میرود دس��تگاه قضایی اس��تان خراسان
رض��وی در ای��ن پرونده نی��ز مانن��د پروندههای
پردیسبان و تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان با قاطعیت
با متهمان برخورد کرده و حافظ منافع ش��کات و
سهامداران باشد ،هر چند قوهقضائیه در گذشته نیز
اراده خود را برای اجرای قانون و عدالت به نمایش
گذارده است .گفتنی است پرونده دارای  ۲۲متهم و
بیش از  ۱۰۰جلد بوده و پیگیریهای قانونی درباره
تخلفات احتمالی برخی مس��ؤوالن ک��ه در انجام
وظایف خود قصور داشتهاند مفتوح است.

ارسال دومین محموله لوازم ورزشی به  ۱۶استان
مع��اون اجتماع��ی بنیاد احس��ان از ارس��ال
نخس��تین محموله لوازم ورزش��ی اهدایی ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در سال  ۹۸به ۱۶
اس��تان کشور خبر داد و گفت 3 :استان سیلزده
خوزستان ،لرستان و خراسان شمالی در بین این
اس��تانها قرار دارند .به گزارش «وط��ن امروز»،
محم��د ترکمانه در اینباره گفت :س��تاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) در راستای خدمترسانی
به مناط��ق محروم کش��ور در قالب پویش لیگ
احسان 100 ،هزار قلم کاال و تجهیزات ورزشی را
به این مناطق ارسال میکند و این اقالم از طریق
خانهه��ای ورزش احس��ان که در کنار مس��اجد،
دهیاریها و دیگر مراکز عمومی دایر میشوند در
هر استان توزیع میشود .وی با بیان اینکه در هر
بسته لوازم ورزشی اهدایی  12قلم کاال و تجهیزات

ورزش��ی قرار دارد ،تصریح کرد :در دومین مرحله
ارسال این اقالم ورزش��ی  57بسته لوازم ورزشی
به  16اس��تان کشور ارسال میشود .وی افزود :در
بین  16استانی که امروز این اقالم ورزشی ارسال
میشود  3اس��تان سیلزده خوزستان ،لرستان و
خراسان شمالی نیز قرار دارند .ترکمانه خاطرنشان
کرد :در یک هفته  6هزار نفر بهطور میانگین از این
لوازم ورزشی اهدایی بهرهمند میشوند و میتوانند
از این تجهیزات استفادهکنند.

حمایت بنیاد مستضعفان از تولید فرش دستباف

رئی��س هیات مدی��ره بنیاد عل��وی با بیان
اینکه فرش دس��تباف با ایجاد اش��تغال پایدار
از حاشیهنش��ینی و محرومیتزایی جلوگیری
میکند ،گفت :بنیاد علوی به عنوان بازوی بنیاد
مستضعفان پیشرفت و توسعه فرش دستباف را
در دستور کار قرار داده است .خداکرم جاللی در
دیدار با رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهار کرد:
اشتغالزایی جزو ضروریات بوده ،زیرا مهمترین
دلی��ل محرومی��ت و بیکاری ،ضع��ف فرهنگ
کارآفرینی اس��ت .وی با اشاره به طرح پایلوت 3
شهر برای محرومیتزدایی ابراز کرد :ظرفیتهای

فرش دس��تباف ای��ران برای ایجاد اش��تغال در
حوزهه��ای مختلف قابل توجه ب��وده و باید در
این راس��تا هدفگذاری و برنامهریزی مناسبی
عملیاتی شود .جاللی ادامه داد :با همکاری مرکز
ملی فرش ایران برای افزایش س��طح معیشت و
اشتغالآفرینی فرش دستباف مشارکت میکنیم.
فرشته دستپاک ،رئیس مرکز ملی فرش ایران
نیز در این دیدار گفت :فرش دس��تباف ایرانی،
قدمت و اش��تغالزایی باالیی داشته و بر همین
اساس بعد از نفت نخستین کاالی تحریم شده
توسط آمریکا بوده است.

عضو هیات رئیس��ه شورای ش��هر تهران از
انتخ��اب  3محور و خیابان ب��رای اجرای طرح
حیات شبانه در شبهای ماه رمضان خبر داد.
زهرا نژادبهرام در گفتوگو با ایس��نا ،گفت :بر
اساس مصوبه شورای ش��هر ،شهرداری تهران
باید نسبت به معرفی مکانهایی برای توسعه
حیات شبانه در پایتخت اقدام کند .وی گفت:
بنا ب��ر تصمیمی با حضور همه دس��تگاههای
دخیل ،مقرر شد محور «هفتحوض»« ،میدان
ولیعصر تا تقاطع خیاب��ان فاطمی» و «میدان
قدس تا تجریش» به عنوان نخستین محورهای
اجرای حیات ش��بانه معرفی شوند .نژادبهرام با
بیان اینکه مقرر ش��د در مناط��ق  2و  20نیز
محورهایی را برای اجرای طرح حیات ش��بانه
معرفی کنند ،ادامه داد :طبق هماهنگی انجام
شده با اصناف مقرر ش��ده افرادی که مایل به
ش��رکت در این طرح هستند ،مغازههای خود
را باز نگه دارند تا موجب رونق فضای کس��ب و
کار در شب باش��ند .وی افزود :از ساعت  22تا
 3بامداد طرح حیات شبانه اجرایی خواهد شد.

فوریت طرح تشدید
مجازات اسیدپاشی تصویب شد

فوریت طرح تش��دید مجازات اسیدپاشی
و حمایت از بزهدیدگان ناش��ی از آن دیروز در
صحن علنی مجلس شورای اسالمی به تصویب
رس��ید .به گزارش تس��نیم ،فاطمه حسینی،
نماینده مجلس شورای اس�لامی با اعالم این
خب��ر اظهار ک��رد :این موافقت ،روند بررس��ی
جزئیات طرح مزبور را تسریع میکند .به گفته
وی ،این طرح در  2محور مهم تشدید مجازات
اسیدپاش��ی و حمایت از بزهدیدگان ناش��ی از
اسیدپاشی ،خأل قانون فعلی را برطرف میکند.

تاکسیرانی درباره افزایش
غیرقانونی کرایه توضیح میدهد

رئیس کمیس��یون عم��ران و حملونقل
ش��ورای ش��هر تهران گفت :از این پس بهتر
اس��ت اتحادیه تاکسیرانها نسبت به تعیین
نرخ کرایههای تاکس��ی در شهر تهران اقدام
کند .محمد علیخانی در گفتوگو با تسنیم،
درب��اره افزای��ش غیرقانونی ن��رخ کرایههای
برخ��ی خطوط تاکس��یرانی ،با بی��ان اینکه
مصوبه ش��ورای ش��هر بر مبنای نرخ تورمی
بود که از س��وی مرکز آمار ایران اعالم ش��د،
اظهار کرد :از س��ازمان تاکسیرانی در اینباره
توضی��ح خواس��تهایم .وی در ادام��ه گف��ت:
تاکسی حملونقل عمومی محسوب نمیشود
زیرا حملونقل عمومی انبوهبر اس��ت و تحت
حمایت دولت یا ش��هرداری قرار میگیرد اما
تاکسیها تنها تحت نظارت سازمان تاکسیرانی
هس��تند .وی تصریح کرد :به اعتقاده بنده از
این پس اتحادیه تاکسیرانها باید با توجه به
کشش بازار و رقابتی که وجود دارد نسبت به
تعیین نرخ کرایهها اقدام کند و نظارت بر آنها
به عهده سازمان تاکسیرانی باشد .بنابراین بهتر
اس��ت مرحله بعد تعیین نرخ کرایهها توسط
اتحادیه تاکسیرانی انجام شود.

ورود مفاهیم بیمه به کتب درسی

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین
اجتماعی گفت :مفاهیم بیمه تأمین اجتماعی
در س��ال تحصیلی  ۹۸-۹۹در تم��ام مدارس
کش��ور از پایه سوم دبس��تان تا دوره متوسطه
آموزش داده میش��ود .محمدرضا جعفریان در
گفتوگو با فارس ،با اشاره به ورود مفاهیم بیمه
تأمین اجتماعی در کتب درسی اظهار داشت:
 این نهاد اجتماعی بزرگ از قبل از تولد تا بعد
از مرگ با بیمهش��دگان خواهد ب��ود و به آنها
خدمات ارائه میدهد ولی چه قبل از انقالب و
چه بعد از انقالب تاکنون در کتب درسی مطرح
نب��ود .جعفریان با بیان اینک��ه در حال حاضر
 ۵۲درصد از جمعیت کل کش��ور به نحوی با
س��ازمان تأمین اجتماعی در ارتباط هس��تند،
گف��ت :بنابراین دانشآموزان باید از ابتدا با این
س��ازمان بزرگ آشنا ش��وند ،چراکه با ورود به
عرصه کار قطعا نیاز به آش��نایی با این سازمان
دارند .مع��اون فرهنگی و اجتماعی س��ازمان
داشت :با هماهنگیهای

تامین اجتماعی اظهار
صورتگرفت��ه ب��ا وزارت آموزشوپ��رورش و
همینط��ور موسس��ه عالی پژوه��ش تأمین
اجتماع��ی مفاهیم تأمی��ن اجتماعی در کتب
درسی وارد شد.

