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اجتماعي

وطن امروز شماره 2734

شنبه  18خرداد 1398

علوم انسانی

آوای شهر

مجمع عالی علوم انسانی  -اسالمی
در پاسخ به مطالبه رهبری بیانیه داد

حذف طرح «زوج و فرد» از تیرماه

فراخوان مقاله
برای  12مسأله اساسی کشور

مجمع عالی علوم انس��انی -اسالمی در پاسخ
به مطالبه رهبر معظم انقالب اس�لامی از جامعه
دانش��گاهی کشور بیانیهای صادر کرد .به گزارش
«وطنام��روز» ،در این بیانیه آمده اس��ت« :پیرو
دعوت مکرر رهبر حکیم انقالب اسالمی از جامعه
دانشگاهی مبنی بر پاسخ علمی به مسائل درجه
اول کش��ور ،مجمع عالی علوم انسانی  -اسالمی
افتخار دارد تا با مشارکت مؤثر اعضای خود و نیز
بهکارگی��ری واحدهای زیرمجموعه یعنی کنگره
بینالمللی علوم انسانی اسالمی ،مجالت علمی و
پژوهشی،کتابنظریه،سلسلهنشستهایفصالنه
اساتید منتخب علوم انسانی  -اسالمی و همچنین
مرکز ایدهپردازی و نوآوری ،در قلمرو موضوعاتی
که بویژه در  2س��ال اخیر در بیانات رهبر معظم
انقالب اس�لامی بهعنوان مسائل درجه اول امروز
ایران اسالمی قلمداد شده است به نظریهپردازی و
الگوسازی علمی همت بگمارد .بر همین اساس ،از
همه اساتید و پژوهشگران ارجمند دعوت میشود
ضمن طراحی مطالعات ف��ردی و گروهی ،نتایج
مطالعات خود بر مدار حل مسائل اساسی کشور
را در قالب مقاله علمی و پژوهش��ی به دبیرخانه
مجمع ارسال کنند .این مجمع مهمترین مسائل
اساسی کشور را به شرح زیر برشمرد -1« :تبیین
ماهیت آس��یبهای اجتماعی در ایران و راههای
پیش��گیری و مقابله با آنه��ا -2تبیین ماهیت و
کارکرد فضای مجازی و نحوه رویارویی مبتکرانه
با آن در همه ابعاد -3موانع و عوامل شکلگیری
و رون��ق تولید مل��ی در اقتصاد ای��ران -4الگوی
مطل��وب نظ��ام پولی و مال��ی در اقتص��اد ایران
 -5الگ��وی مطل��وب نظ��ام رواب��ط کار در ایران
 -6الگوی مطلوب نظام مالیاتی کشور -7الگوی
مطلوب نظام بودجهریزی کشور -8الگوی مطلوب
نقش نف��ت در اقتصاد ای��ران -9الگوی مطلوب
اقتصاد دانشبنی��ان در ایران -10الگوی مطلوب
نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران -11راههای
جدید برای شکستن و مدیریت تحریمها و -12
راهبردهای ارتقای کارایی نظام اداری ایران».
سفر

جاده چالوس و هراز یک طرفه شد

کالفگی مردم در جادههای شمال!

گروه اجتماعی :ترافیک س��نگین در جادههای
شمال موجب شد مسافران بیش از پیش کالفه
ش��وند .به گزارش «وطنامروز» ،تعطیالت عید
سعید فطر و تعطیلی چندروزه در کشور باز هم
موجب کالفگی مس��افران و ساکنان شهرهای
بین راه ش��د .به گزارش «وطنامروز» ،ترافیک
در محورهای هراز ،چالوس و جادههای منتهی
به رش��ت آنقدر س��نگین بود که زمان سفر را
برای مس��افران چندین برابر کرد به طوری که
طی کردن مسیر  2ساعته تا  8ساعت نیز طول
کشید .این وضعیت برای ساکنان شهرهای بین
راه و مس��افران کالفگی زی��ادی را به بار آورد و
گرم ش��دن هوا این وضعیت اسفناک را بیش از
پیش بد کرد .راهور ناجا با هجوم مس��افران به
جادههای شمالی مجبور شد مسیرهای شمال
کشور را یکطرفه کند تا کمی بار ترافیکی سبک
شود .سرهنگ نادر رحمانی ،رئیس مرکز کنترل
ترافیک راهور ناجا در گفتوگو با فارس ،درباره
وضعیت ترافیکی جادههای کشور گفت :در حال
حاضر (دیروز) در محورهای شمالی کشور نظیر
هراز ،چالوس ،قزوین -رشت و فیروزکوه شاهد
بار ترافیکی س��نگین و نیمهس��نگین هستیم.
رئیس مرکز کنترل ترافی��ک راهور ناجا درباره
وضعیت ترافیکی محور فیروزکوه نیز گفت :در
مح��دوده زیرآب ،س��وادکوه و گیالوند در حال
حاضر(دیروز) ترافیک نیمهس��نگین در جریان
است .سرهنگ رحمانی درباره حذف محدودیت
یکطرفه در جاده ه��راز و چالوس گفت :زمان
پایانی ب��رای حذف ای��ن محدودی��ت در نظر
نگرفتهایم ام��ا پیشبینی میکنیم وضعیت در
محور هراز به حالت عادی بازگردد.
سالمت

اجرای طرح سنجش «فشارخون »

طرح ملی بس��یج کنت��رل فش��ارخون از
 15خ��رداد ت��ا  ۱۵تیرم��اه در مراکز درمانی،
بیمارس��تانهای دولت��ی و خصوص��ی و
ایستگاههای سنجش در سراسر کشور اجرا و
فش��ار خون  ۲۰میلیون ایرانی باالی  ۱۸سال
س��نجش میش��ود .به گزارش فارس ،مرحله
میدانی و عملیاتی طرح بسیج ملی کنترل فشار
خون با ش��عار «بدانیم و اق��دام کنیم» ،از 15
خرداد تا  15تیر در سراسر کشور اجرا میشود و
در آن  20میلیون نفر افراد باالی  18سال مورد
سنجش فشار خون قرار میگیرند.

«وطنامروز» از پشت پرده استعفای غیرمسؤوالنه وزیر آموزش و پرورش گزارش میدهد

بازی انتخابات وسط امتحانات!

شوپ��رورش به طور
گ�روه اجتماعی :وزی��ر آموز 
ناگهان��ی در تعطیالت عی��د فطر اس��تعفا کرد؛
استعفایی که تکذیب شد اما ساعاتی بعد از تکذیب،
تایید شد و سپس با آن موافقت شد!
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،اس��تعفای وزیر
بزرگترین وزارتخانه دولت و یکی از حساسترین
وزارتخانهه��ا آن هم در ایام امتحانات پایان س��ال
گمانهزنیهای زیادی را در پی داش��ت که پیش پا
افتادهترین آنها تصمیم س��یدمحمد بطحایی برای
ش��رکت در انتخابات مجلس بود .اختالف بطحایی
با نوبخت بر س��ر اعتبار ط��رح رتبهبندی معلمان،
اخت�لاف با هی��ات دولت به علت تصویب نش��دن
ط��رح فرهنگیان ،ع��دم امکان اج��رای برنامههای
فرهنگیان و فشار از س��وی برخی اعضای دولت از
دالیل اس��تعفای بطحایی عنوان شده است اما در
متن استعفا و پذیرش آن اعالم شده اصرار بطحایی

پایگاه اطالعرسانی دولت متن استعفا و پذیرش
اس��تعفای وزیر آموزشوپ��رورش را به ترتیب زیر
منتشر کرد:
متن نامه تقاضای اس��تعفای آقای بطحایی که
دوازدهم خردادماه  ۹۸تقدیم رئیسجمهوری شده،
به این شرح است:
بسمهتعالی

حضرت حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای
دکتر روحانی

برای نمایندگی مجلس و شرکت در انتخابات اسفند
 98دلیل استعفای آقای وزیر بوده است؛ این دلیل
از آن جهت مضحک به نظر میرسد که کمتر کسی
حاضر میش��ود بهخاطر کاندیدات��وری نمایندگی
مجلس (که نتیجه انتخابات آن غیرقابل پیشبینی
اس��ت) جایگاه وزارت را رها کند .حتی اگر در متن
استعفای بطحایی این مورد هم باشد ،باز هم خیلی
غیرمنطقی به نظر میرس��د ک��ه وزیری به خاطر
جایگاه نمایندگی (که به دست آوردن آن تضمین
شده نیست) اس��تعفا کند .برخی گمانهزنیها این
اس��ت که موضوع کاندیداتوری مجلس یک بهانه
ب��وده و بطحایی با این بهانه ک��ه وقت قانونی برای
استعفای کاندیداهایی که شغل دولتی دارند در حال
اتمام است ،روحانی را مجبور به پذیرش استعفا کرده
است .مطلعان و صاحبنظران اعتقاد دارند اختالف
بطحای��ی با دول��ت از مدتها پی��ش کلید خورده

بود و کس��ی که سناریوهایی مثل «استعفا به علت
انتخابات مجلس» را در دولت مینویسد ،پیشنهاد
پذیرش اس��تعفا در  16خرداد را داده اس��ت .حتما
سناریونویسان متوجه نبودند بهانه استعفا به علت
کاندیداتوری در مجلس مضحکترین بهانه ممکن
بوده! البته س��خنگوی دولت این موضوع را تلویحا
تکذی��ب میکند .علی ربیع��ی در این باره گفت :با
ش��خصیتی ک��ه از آقای بطحایی س��راغ داریم هر
آنچه در متن اس��تعفا آمده ،در ذهنشان نیز بوده
اس��ت ،البته گمانهزنیها و مسائل مختلف از سوی
طیفهای مختلف اعالم شده بود اما هر آنچه اتفاق
افت��اده مواردی بود که مطرح ک��ردم .ربیعی افزود:
امیدوارم هفته آینده با تشکلهای صنفی معلمان
صحبت کنیم و یکی از مسائلی که در خبرها مطرح
شد بحث رتبهبندی معلمان است که این موضوع
از زمان دولت یازدهم مطرح ش��ده و امسال  2هزار

هامش نامه استعفای آقای بطحایی نوشت:

متن یک استعفای خنده دار

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
از آنجای��ی که اینجانب قص��د کاندیدایی برای
نمایندگی مجلس شورای اسالمی را دارم و با توجه
به مهلت قانون��ی مقرر ( )98/3/16بدین وس��یله
استدعا دارم با درخواست استعفای اینجانب موافقت
فرمایید.

میلیارد توم��ان در بودجه برای آن اختصاص یافته
است .وی عنوان کرد :با تأکید رئیسجمهور بودجه
رتبهبندی پیشبینی ش��ده اس��ت ،حتی امسال
دولت تصمی��م گرفت بودجه را از نفت جدا کند تا
نواس��انات قیمت نفت روی بودج��ه تأثیر نگذارد و
رئیسجمهور دس��تور داد در اعتبار  2هزار میلیارد
تومانی رتبهبندی کاهشی اتفاق نیفتد و این بودجه
اعمال خواهد شد و از یک یا  2ماه آینده رتبهبندی
معلمان آغاز خواهد شد و اعتبار  2هزار میلیاردی آن
پابرجاست .سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :زندگی
برای حقوقبگیران ثابت با دشواری مواجه است و در
شرایط تحریم فشار بر آنها که از گروه بازنشستگان،
معلمان و کارگران هس��تند بیش��تر خواهد بود و
وظیفه ما در دولت مراقبت بیشتر از زندگی آنهاست
و تمام هم و غم خود را براین گذاش��تهایم تا فشار
کمتری به زندگی مردم بیاید.

از اینکه با اعتماد به اینجانب ،فرصت همراهی
با دول��ت دوازدهم و خدمت را برایم فراهم آوردید،
بسیارسپاسگزارم.

ارادتمند ،سیدمحمد بطحایی1398/3/12

پس از پیگیری و اصرار آقای بطحایی بر پذیرش
استعفا ،رئیسجمهور روز سهشنبه مورخه چهاردهم
خردادماه  ،۹۸با درخواس��ت وی موافقت کرد و در

بسمهتعالی
جناب آقای سیدمحمد بطحایی دامعزه

با تشکر از زحمات جنابعالی در دوران مسؤولیت
وزارت آموزشوپ��رورش و ب��ا توج��ه ب��ه تصمیم
جنابعالی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای
اسالمی بهعنوان کاندیدای نمایندگی ،با استعفای
جنابعالی موافقت میکنم .توفیق روزافزون جنابعالی
را از خداوند بزرگ ،مسألت مینمایم.

دلیل اصلی استعفا؟

استعفا از وزارت بهخاطر نمایندگی؟!

پشتپرده استعفا از زبان ذوالنوری

گمانهزنیه��ا درب��اره دالیل اس��تعفای
بطحای��ی متف��اوت ب��ود؛ برخ��ی اف��راد در
شوپرورش تأمین نشدن منابع مالی الزم
آموز 
برای اجرای رتبهبن��دی فرهنگیان را یکی از
دالیل اصلی اس��تعفای وزیر عنوان کردند .به
گفتهفرجکمیجانی،دبیرکلمجمعفرهنگیان
ایرانی اسالمی ،طرح رتبهبندی در جلسه روز
یکش��نبه هیات دولت طرح ش��ده که هیات
دولت آن را رد ک��رده و بطحایی در اعتراض
به این موضوع اس��تعفا کرده است .از سویی
جبار کوچکینژاد ،عضو کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس دلیل استعفای بطحایی را
همراهی نکردن دولت برای حل مش��کالت
شوپرورش
فرهنگیان عنوان کرد و گفت :آموز 
هنوزنتوانستهمطالباتمربوطبهحقالتدریس
معلمان را پرداخت کند .از طرفی رتبهبندی
فرهنگیان بار مالی زی��ادی را نیاز دارد که 2
هزار میلیارد توم��ان به آن اختصاص یافته و
عدم تأمین کامل بار مالی باعث اجرای ناقص
طرح و نارضایتی فرهنگیان میش��ود .دولت
شوپرورش میداد
باید  1600میلیارد به آموز 
ت��ا مطالبات فرهنگیان را پرداخت کند و این
کار هم انجام نشد و همکاری دولت با بطحایی
در شب عید هم همکاری خوبی نبود .با همه
اینها اما س��ؤالی که مطرح میشود این است
که آیا بطحایی پیش از این نمیدانست ممکن
اس��ت دولت برای تأمین بار مالی رتبهبندی
معلمان همکاری کافی را نداشته باشد؟

اینکه آیا اس��تعفای یک وزیر به خاطر کاندیداتوری در مجلس قابل باور است
یا نه را باید از کسی که تجربه هر دو جایگاه را دارد پرسید .محمدمهدی زاهدی،
شوپرورش هم بوده
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که خود وزیر آموز 
اعتقاد دارد اصال استعفای بطحایی به خاطر نمایندگی قابل باور نیست .وی درباره
شوپرورش
شوپرورش و مشکالت این وزارتخانه اظهار کرد :آموز 
استعفای وزیر آموز 
شوپرورش است و
مش��کالت جدی دارد؛ برخی از این مشکالت ،ساختاری آموز 
برخی مس��ائل ،بحثهای ملی اس��ت .وی ادامه داد :آقای بطحایی تالش داشت
بحثه��ای ملی را جمع کند و ب��رای این موضوع ،مطالبات ج��دی از دولت در
زمینه حقالتدریسها ،سربازمعلمان ،پاداش پایان خدمت فرهنگیان ،اجرای نظام
رتبهبندی ،توجه به دانش��گاه فرهنگیان و پایین بودن بودجه فرهنگیان داش��ت.
زاهدی اضافه کرد :شاهد بودیم آقای بطحایی تالش میکرد این مشکالت را حل
کند ،بویژه که قب ً
ال در سازمان برنامه و بودجه بود و حدس بنده این است به پشتوانه
آقای نوبخت ،این مسؤولیت را قبول کرد و فکر میکرد آقای نوبخت کمک میکند
شوپرورش رفع شود اما معتقدم همراهی الزم از سوی
برخی از این مشکالت آموز 
شوپرورش
ایشان نشد و دلیل اصلی استعفا ،عدم توجه به مسائل و مشکالت آموز 
از سوی دولتمردان بود .وی با بیان اینکه آقای بطحایی تحت فشار جدی مجلس
و فرهنگیان بود ،تصریح کرد :اگر سایتهای فرهنگیان را مشاهده کنید ،مطالبه
حق و حقوقشان را میبینید و بر این اساس آقای بطحایی نمیتوانست پاسخگو
باشد ،زیرا همراهی الزم نبود .عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به دلیل
استعفای بطحایی اشاره کرد و گفت :فکر میکنم اینکه سخنگوی دولت اعالم کرده
آقای بطحایی برای حضور در مجلس و کاندیداتوری نمایندگی مجلس اس��تعفا
کرده است ،اص ً
ال صحت نداشته باشد ،زیرا بنده هم وزیر بودم ،هم نماینده مجلس
و هم مسؤولیتهای مختلفی در کشور دارم و میدانم جایگاه وزارت کجاست .وی
توضیح داد :هرچند از نظر همترازی جایگاه نماینده مجلس مثل وزیر است ولی
باید بدانیم کار وزیر اجرایی است و کمتر کسی است که وزیر باشد و استعفا کند
تا نماینده شود و اصال تاکنون سابقه نداشته و بنده هم یقین دارم دلیل استعفای
آقای بطحایی ،نمایندگی مجلس نبوده؛ ممکن است ظاهرا به این دلیل به مردم القا
شده باشد اما اینگونه نیست.

نماینده مردم قم در مجلس درباره استعفای بطحایی گفت:
آقای بطحایی مدتهاست برای چند موضوع با مجموعه ریاست
جمهوری و دولت چالش دارد .حجتاالسالم مجتبی ذوالنوری
بحث معیش��ت فرهنگیان را یکی از م��وارد چالشبرانگیز بین
بطحای��ی و دولت خواند و افزود :متاس��فانه در این زمینه دولت
همت و همکاری الزم را برای حل مش��کل با ایشان نکرد .یکی
از وعدههایی که آقای بطحایی داده بود حل مش��کل معیش��ت
فرهنگی��ان ب��ود ،البته ارتق��ای وضعیت اجتماع��ی و معوقات
فرهنگیان نیز از جمله مواردی بود که آقای بطحایی و البته دولت
قول داده بود که حل کند که متاسفانه همراهی نداشت .نماینده
مردم در مجلس بر همین اس��اس عنوان ک��رد :با توجه به این
شرایط و توقعی که در فرهنگیان ایجاد شده بود که مشکلشان
حل ش��ود اما چون دولت همراهی الزم را با بطحایی نداش��ت،
احساس میکرد وقتی دولت در حل این مشکالت همراهی نکند،
نمیش��ود کاری کرد ،لذا حضور خود را در این جایگاه بیتاثیر
میدید .ذوالنوری در بخش دیگری از س��خنانش خاطرنش��ان
کرد :اینکه گفته میشود آقای بطحایی برای شرکت در انتخابات
اس��تعفا کرده ،این یک پوشش است؛ نمیگوییم این نیست اما
پوش��ش و بهانهای است برای اینکه استعفای ایشان را بپذیرند.
چون او دیگر تحت هیچ ش��رایطی آمادگی نداشت که با توجه
به وضعیتی که پیش آمده بود در دولت بماند .عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی همچنین
بیان کرد :نمایندگان درخواست و فشارهایی داشتند ،از طرفی
فرهنگیان نیز توقعات بحقی داشتند و همه ما هم در تالش بودیم
این وعدهها محقق و مشکالت فرهنگیان حل شود اما به دلیل
همکاری نکردن دولت موفقیت حاصل نشد ،لذا اینگونه اخبار،
اخبار پوششی است و ماجرای پشتپرده استعفا مواردی است که
وعده کرده بودند اما با ایشان همکاری نکردند.

برادر میترا :نجفی از من رضایت خواست
رضایت نمیدهیم
پ��س از انجام و تکمیل تحقیقات ،کیفرخواس��ت
محمدعلی نجفی در پرونده قتل همس��رش صادر
شد .دادس��رای عمومی و انقالب تهران اعالم کرد:
کیفرخواس��ت پرونده قتل میترا اس��تاد توس��ط
محمدعلی نجفی ،شهردار اسبق تهران صادر شده
است .علی القاصیمهر ،دادستان تهران با اعالم این
خبر گفت :با توجه به تکمیل تحقیقات در پرونده
اتهامی آقای محمدعلی نجفی دایر بر الف -قتلعمد
خان��م میترا اس��تاد ب -حمل و نگهداری س�لاح
غیرمجاز ج -ای��راد صدمه بدنی عمدی منتهی به
ج��رح (غیرفوتی) ،با تقاضای اولی��ای دم مبنی بر
قصاص نامبرده ،پرونده با صدور کیفرخواست برای
رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد .القاصیمهر
اف��زود :پرونده مطروحه از جهت قانونی یک پرونده

کیفرخواست محمدعلی نجفی صادر شد
قتل خانوادگی محس��وب میش��ود که متأسفانه
نظایر آن در طول س��ال اتفاق میافتد ،لذا متذکر
میشوم درباره این قبیل پروندهها از اظهار نظرهای
حاشیهساز و غیرکارشناس��ی خودداری شود .وی
افزود :تمام اخبار مرتبط با دستگاه قضایی از مراجع
رسمی و مجاری قانونی اعالم خواهد شد.
■■ برادر میترا :نجفی رضایت میخواهد!

مسعود اس��تاد ،برادر میترا استاد درباره قتل
خواهرش گفت :قتل خواهرم سیاس��ی نیس��ت و
دالیل کام�لا خانوادگی دارد .م��ن مدارکی دارم
که نش��ان میدهد آقای نجفی همس��ر اولش را
طالق داده اس��ت اما حاال میگوین��د او را طالق
ندادهان��د .دلیل قتل مصاحبهای بود که قرار بود با
خواهرم انجام ش��ود .او ادام��ه داد :این را که گفته

ش��ده خواهرم با یک نهاد امنیتی ارتباط داش��ته،
رد میکنم .او با هیچ نهادی ارتباط نداش��ت .آنها
اختالفاتی با هم داشتند اما اصال صحبت از جدایی
نبود و نخستینبار است که گفته میشود قرار بود
میت��را از آقای نجفی جدا ش��ود .روز قبل از قتل
تا  4صب��ح من با خواهرم در تماس ب��ودم و او از
درگیریای که با ش��وهرش داشت ،به من گفت.
فردای آن روز قرار بود برای مصاحبه برود که این
قتل اتفاق افتاد و علت قتل به مصاحبه بازمیگردد.
قرار بود روز حادثه خواهرم با یک س��ایت خبری
مصاحبه و مس��ائلی را مط��رح کند که همین امر
باعث شد خواهرم کشته شود .مسعود استاد گفت:
روز جمعه ما در دادسرای جنایی بودیم .آقای نجفی
شخصا با من یک ساعت صحبت کردند تا بتوانند

مدیر واحد ساماندهی طرحها و محدودههای
ترافیکی ش��هرداری تهران گفت :طرح کنترل
آلودگی هوا قطع��ا از اول تیرماه در تهران اجرا
خواهد ش��د .به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،عمار سعیدیانفر در واکنش به سخنان
رئی��س پلیس راهور مبنی بر اینکه هنوز طرح
ترافی��ک جدید (ح��ذف زوج و ف��رد) تاییدیه
پلیس راهنمایی و رانندگی را ندارد ،اظهار کرد:
با توجه به زحمات شبانهروزیای که همکاران
در ش��هرداری تهران در راس��تای آمادهسازی
س��ختافزاری و نرمافزاری اجرای طرح کنترل
آلودگ��ی هوا انجام دادهاند ،قطعاً از ش��نبه اول
تیرماه س��ال  ،۱۳۹۸طرح کنترل آلودگی هوا
به جای طرح زوج یا فرد اجرا خواهد ش��د .وی
با بیان اینکه ش��هروندان به منظور استفاده از
 ۲۰روز ت��ردد رایگان در هر فصل در محدوده
کنت��رل آلودگی هوا (زوج یا ف��رد فعلی) باید
در سامانه تهران من  my.tehran.irثبتنام
کنن��د ،گفت :در صورت ع��دم ثبتنام در این
سامانه و تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا،
جریمه خواهند شد .سعیدیانفر درباره مسائلی
که توس��ط رئیس پلیس راهور ناجا در زمینه
طرح کنترل آلودگی هوا عنوان ش��ده اس��ت،
گفت :طرح کنت��رل آلودگی هوا مورد تصویب
شورای اس�لامی شهر تهران و شورای ترافیک
شهر تهران قرار گرفته و این طرح طبق قانون
الزماالجراست و عملیاتی خواهد شد و نیازمند
تأیید ثانوی و مجدد هیچ فرد ،س��ازمان و نهاد
ذیمدخل دیگر نیس��ت و معاونت حملونقل
و ترافیک ش��هرداری تهران قطعاً طرح کنترل
آلودگی هوا را از اول تیرماه اجرایی خواهد کرد.

برکناریپیرصالحی
از سازمان غذا و دارو

وزیر بهداش��ت به دلیل عدم س��ازگاری و
انطب��اق نح��وه مدیریت فعلی س��ازمان غذا و
دارو با شرایط خاص کش��ور و ضرورت مقابله
هوشمندانه با تحریمهای ظالمانه ،پیرصالحی را
از ریاست این س��ازمان برکنار و شانهساز را به
عنوان سرپرست معرفی کرد .به گزارش روابط
عمومی وزارت بهداش��ت ،با توجه به ش��رایط
خاص کش��ور و ضرورت مقابله هوشمندانه با
تحریمهای ظالمانه دشمن با اعمال شیوههای
جه��ادی و قرارگاهی جهت تامین واردات مواد
اولیه صنعت داخلی و داروهای ساخته شده و
همچنین تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور و
از آنجایی که نح��وه اداره کنونی آن مجموعه
س��ازگاری و انطباق کامل با شرایط پیشرو را
ندارد ،وزیر بهداشت در حکمی ،دکتر محمدرضا
شانهساز را بهعنوان سرپرست سازمان غذا و دارو
و مدیر اجرایی این قرارگاه منصوب کرد.

جذب  ۱۰۰هزار حامی ایتام در رمضان

معاون توس��عه مشارکتهای مردمی کمیته
ام��داد گفت :کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم
به سیلزدگان از مرز  ۲۸۰میلیارد تومان گذشت.
علیرضا عس��گریان در گفتوگو با فارس ،درباره
کمکه��ای مردمی تاکنون ب��ا توجه به حوادث
اخی��ر ،گفت :در ای��ن ایام م��ردم خیلی کمک
کردند ،از جشن نیکوکاری قبل از آغاز سال جدید
 62درصد رش��د کمکها را داش��تهایم و پس از
آن با س��یل مواجه شدیم که کمکهای مردمی
به سیلزدگان از مرز  280میلیارد تومان نقدی
و غیرنق��دی عبور کرد؛ این در حالی اس��ت که
تمام کمکهایی که به زلزلهزدگان کرمانشاه شد
 150میلیارد تومان بود .عس��گریان یادآور شد:
توانستیم  150هزار بسته کاالی  200هزار تومانی
به محرومان ارائه دهیم و  140میلیارد تومان نیز
اطع��ام به هموطن��ان دادیم .وی گف��ت :در ماه
مبارک رمضان نیز  100هزار حامی برای ایتام و
طرح محسنین جذب کردیم که کل سال گذشته
 150هزار حامی جذب شده بود و در حال حاضر
 700هزار حامی ایتام و طرح محسنین داریم.

آغازرسمیسنجشسالمتنوآموزان

رضایت بگیرند اما ما رضایت نمیدهیم .او گفت:
خیلی مس��ائل هس��ت که میدانم اما حاال وقت
گفتنش نیس��ت و من بعد از ص��دور حکم درباره
آن صحب��ت خواهم کرد و واقعیتهایی را خواهم
گفت .او در پاس��خ به این سؤال که چرا پرونده تا
این حد سریع رسیدگی شد ،گفت :این پرونده از
حد ملی خارج شده و جهانی شده و قوهقضائیه هم
ویژه به آن رسیدگی کرده است .حرف پدر و مادر
و خواهرزادهام حرف من است و آنچه من تصمیم
بگیرم آنها نیز قبول میکنند.

طرح سنجش س�لامت نوآموزان بدو ورود
به دبس��تان از امروز (هجده��م خردادماه) در
بیش از  ۲۲۰۰پایگاه کلید میخورد .بهگزارش
ایسنا ،طرح سنجش نوآموزان با هدف سنجش
میزان سالمتی و ارزیابی هوش ،بینایی ،شنوایی
و آمادگ��ی تحصیلی و همچنین شناس��ایی و
هدایت دانشآموزان خ��اص و با نیازهای ویژه
اجرا میش��ود .بی��ش از  ۲۲۳۱پای��گاه برای
ارزیابی دانشآموزان اول دبس��تان و همچنین
پیشدبستانیهاآمادهفعالیتهستند.اینمراکز
به پایگاههای درجه یک 2 ،و  3تقسیم میشوند.
مجید قدمی ،رئیس س��ازمان آموزشوپرورش
استثنایی هزینه س��نجش سالمت را  ۳۰هزار
تومان اعالم کرد.

