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اجتماعي

وطن امروز شماره 2735

یکشنبه  19خرداد 1398

نبضجامعه

ترافیک

صدور شناسه
برای سازمانهای مردمنهاد جوانان

مدیرکل مش��ارکتهای اجتماع��ی وزارت
ورزش و جوان��ان از ص��دور شناس��ه ب��رای
سازمانهای مردمنهاد  8استان خبر داد .سجاد
س��الک در گفتوگو با ایس��نا ،با بیان اینکه بر
اس��اس تفاهمنام��ه وزارت ورزش و جوان��ان
با وزارت کش��ور درب��اره صدور شناس��ه برای
سازمانهای مردمنهاد حوزه جوانان تاکنون بین
 ۷۰تا  ۸۰تش��کل مردمنهاد موفق به دریافت
شناسه شدهاند ،اظهار داشت :صدور نخستین
شناس��ه برای س��ازمانهای مردمنهاد ابتدای
اردیبهش��ت  98اتف��اق افتاد اما ب��ا این وجود
سیر صدور شناسه سمنهای حوزه جوانان به
کندی در حال انجام اس��ت .به گفته س��الک،
پس از آغاز فرآیند دریافت شناسه سمنها ،این
تشکلها میتوانند به «اداره ثبت شرکتهای
غیرتج��اری» مراجعه و پس از ثبت رس��می،
شناسه خودش��ان را دریافت کنند .همزمان با
ثبت این شناسه ،تشکلها هویت حقوقی پیدا
میکنند و امکان تفاهم و همکاری آنها با دیگر
دستگاهها تسهیل میشود.

گزارشبدحجابیشمارهپیامکندارد

رئیس پلی��س پایتخت اعالم
کرد هی��چ ش��مارهای برای
اعالم گزارش بدحجابی داخل
خودروها از سوی مردم وجود
ن��دارد .حس��ین رحیمی در
گفتوگو با ایس��نا ،درباره ش��ماره پیامکی که
اخیرا از س��وی برخی افراد ناشناس در فضای
مجازی با عنوان «اعالم شماره پالک خودرو و
موتوسیکلت افراد بدحجاب به پلیس» نشر شده
است ،گفت :هیچ ش��مارهای در اینباره وجود
ن��دارد .وی اضافه کرد :ما دنبال این هس��تیم
ارتب��اط رایانهای بی��ن پلیس و م��ردم وجود
داشته باشد و مانند سامانه  110عمل کند اما
در حال حاضر چنی��ن چیزی در تهران بزرگ
وجود ندارد .رحیمی تاکید کرد :آنچه در فضای
مجازی اعالم شده ارتباطی با پلیس ندارد و از
سوی ما اعالم نشده است.

آتشسوزی در انبار کاال
در شرق پایتخت

سخنگوی س��ازمان آتشنش��انی جزئیات
آتشس��وزی در انب��ار ابزار و ی��راق در خیابان
هنگام را اعالم کرد .به گزارش مهر ،جالل ملکی
در تشریح این حادثه گفت :صبح دیروز در یک
انبار کاال در خیابان هنگام ،باالتر از سازمان آب،
آتشسوزی رخ داد؛ محل آتشسوزی یک مغازه
بزرگ ابزار و یراقآالت بود که در طبقه باالیی
این فروش��گاه انباری مسقف به وسعت حدود
 ۵۰۰مترمربع وجود داش��ت و مق��دار زیادی
جن��س و کاالی مرتبط با همین صنف یعنی
اب��زار و یراقآالت در حجم خیل��ی زیاد در آن
نگهداری میشد .وی افزود :با توجه به اینکه در
کنار این انبار ،انبارهای دیگری وجود و در ضلع
پشتی این انبار هم یک ساختمان مسکونی قرار
داشت ،آتشنش��انان عملیات را از چند طرف
آغاز و از سرایت آتش به ساختمانهای مجاور
جلوگیریکردند.

کمک  ۳۰۰میلیاردی به سیلزدگان

رئیس سازمان داوطلبان هاللاحمر آخرین
می��زان کمکه��ای مردمی به س��یلزدگان را
 ۳۰۰میلیارد تومان عن��وان کرد و گفت :از این
میزان ح��دود  ۱۸۰میلیارد کمکهای نقدی و
 ۱۲۰میلیارد کمکهای غیر نقدی بوده اس��ت.
محمد نصیری در گفتوگو با مهر ،درباره مشارکت
استانها در کمک به سیلزدگان توضیح داد :به
ترتیب اس��تانهای تهران ،خراسان رضوی و قم
تاکنون بیشترین مشارکت در کمکهای نقدی
و استانهای تهران ،گلستان و اصفهان بیشترین
مش��ارکت در کمکهای غیرنقدی را داشتهاند.
وی افزود :حدود  ۴۳درصد از اقالم و کمکهای
غیرنقدی به اس��تان خوزس��تان ۲۸ ،درصد به
استان گلس��تان و  ۲۷درصد به استان لرستان
فرستاده شده است .نصیری با اشاره به مشارکت
بنگاههای اقتصادی در راستای مسؤولیتپذیری
اجتماعی و کمک به سیلزدگان نیز عنوان کرد:
تاکنون در مجموع حدود  ۳۳۰ش��رکت و بنگاه
اقتص��ادی در ارائه کمکهای نقدی و غیرنقدی
و اجرای��ی ش��دن س��ایر بخشه��ای کمک به
سیلزدگان مشارکت داشتهاند.

ادامه ترافیک در جادههای شمال

ادامه واکنشها به استعفای ناگهانی وزیر آموزش و پرورش

بهانه بطحایی را کسی باور نکرد!

گروه اجتماعی :واکنشها به استعفای ناگهانی وزیر
آموزشوپرورش و اختالف در کابینه ادامه دارد اما
تقریبا همه تحلیلها به یک چیز ختم میش��ود؛
کس��ی کاندیداتوری محمد بطحایی در انتخابات
مجلس را باور ن��دارد .به گزارش «وطنامروز» ،در
متن استعفای بطحایی که پایگاه اطالعرسانی دولت
آن را منتش��ر کرد ،آمده بود وزیر آموزشوپرورش
برای اینکه کاندیدای نمایندگی مجلس شود و از
آنج��ا که مهلت قانونی اس��تعفای دولتیهایی که
قصد کاندیداتوری در انتخابات اسفندماه مجلس
را دارند فقط تا  16خرداد اس��ت ،تقاضای پذیرش
استعفا را داده است و روحانی هم با این استعفا در
همین تاریخ موافقت کرده است .این بهانه باورپذیر
نبود ،چرا که خیلیها اعتقاد داشتند ترک جایگاه
وزارت برای جایگاهی که تضمینی برای به دست
آمدن آن وجود ندارد ،خندهدار است تا قابل تامل.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره
به اینک��ه اختالفات درون دولت علت اس��تعفای
بطحایی اس��ت ،گفت :او نباید آموزشوپرورش را
با دریایی از مش��کالت رها میکرد .حجتاالسالم
علیرضا س��لیمی در گفتوگو با مهر ،با اش��اره به
استعفای محمد بطحایی از وزارت آموزشوپرورش
اظهار داشت :علت استعفای وزیر آموزشوپرورش
ش��رکت در انتخابات مجلس اعالم شده ،در حالی
ک��ه مقام وزارت یک موقعی��ت ویژه برای خدمت
اس��ت و تاکنون سابقه نداشته وزیری برای حضور
در انتخابات مجلس استعفا کند!
وی ادامه داد :مجلس متشکل از  ۲۹۰نماینده
اس��ت و یک نماینده به تنهای��ی تصمیمگیرنده
نیس��ت ،در حالی ک��ه وزیر به تنهای��ی میتواند
تصمیمات مهمی را اتخاذ کند .عضو کمیس��یون
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد :گاهی اوقات پیشآمده نمایندهای برای وزارت
و فعالیت در سمتهای باالتر از نمایندگی استعفا
کند اما بیس��ابقه بوده وزیری برای نماینده شدن

بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان
برکت
حضرت امام(ره) تا بهمن امسال
 2هزار طرح اش��تغالزایی را در اس��تان گلس��تان
ایجاد کرده و بهبهرهبرداری میرس��اند .به گزارش
روابطعموم��ی بنیاد برکت ،در پ��ی بازدید محمد
مخبر ،رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
زده استان گلستان ،ایجاد و راهاندازی
از مناطق سیل 
 2هزار طرح اشتغالزایی در این مناطق مورد تأکید
و در دستور کار قرار گرفت .بنا بر این گزارش ،بنیاد
برک��ت مأم��ور و موظف به ایجاد ای��ن تعداد طرح
اشتغالزایی در همه شهرها و مناطق استان گلستان
شد .عملیات اجرایی  2هزار طرح اشتغالزایی از تیر

استعفا کند .سلیمی با انتقاد از این اقدام بطحایی
س��یدتقی کبیری با اشاره به اس��تعفای وزیر
گفت :بطحایی وزارت آموزشوپرورش را با دریایی آموزشوپ��رورش تصری��ح کرد :در ح��ال حاضر
از مشکالت و چالشها رها کرد ،چرا که تا  2سال پیگیری مشکالت جامعه فرهنگیان نباید متوقف
آینده معلمان بسیار زیادی بازنشسته میشوند و شود وای کاش حداقل به احترام جامعه ارزشمند
 ۳۰۰ه��زار معلم کم داریم و باید در این ش��رایط فرهنگی ،بطحایی تا حصول نتیجه ،این وزارتخانه
بطحایی شرایط الزم را برای
را ب��ه حاش��یه نمیکش��اند و
اس��تخدام نیروه��ای جدید بطحایی وزارت آموزشوپرورش را با آن را ره��ا نمیک��رد .کبیری
فراه��م میک��رد ،ن��ه آنک��ه دریایی از مش�کالت و چالشها رها اظه��ار داش��ت :اگر ق��رار بود
اس��تعفا کن��د .وی با اش��اره کرد ،چرا که تا  2سال آینده معلمان اس��تعفای بطحای��ی مط��رح
به اینکه متأس��فانه مطالبات بسیار زیادی بازنشسته میشوند و ش��ود آیا بهتر نب��ود در ایامی
فرهنگیان در زمان بطحایی  ۳۰۰هزار معلم ک�م داریم و باید در که مطالبات فرهنگیان اعم از
بخوبی پیگیری نش��د ،افزود :این ش�رایط بطحایی شرایط الزم را افزایش حقوق ،پ��اداش پایان
او نتوانس��ت س��ند تح��ول برای استخدام نیروهای جدید فراهم خدمت ،یکسانس��ازی حقوق
بازنشس��تگان ،اعمال مدرک
بنیادین را اجرایی کند و صرفاً میکرد ،نه آنکه استعفا کند
 ۱۰درصد این س��ند بس��یار
معلمان،جذبحقالتدریسها،
مهم به مرحله اجرا درآمد و متأسفانه شرایط امروز نهضتیها ،ش��رکتیها ،پیشدبستانیها ،معلمان
آموزشوپرورش در ش��أن نظام جمهوری اسالمی ق��رآن و ...نادیده گرفته ش��ده ،اقدام به اس��تعفا
نیس��ت .وی دلیل اصل��ی اس��تعفای بطحایی را نمیشد؟
اختالفات درون دولت دانست و گفت :با وجود همه ■■علت استعفا محقق نشدن وعدههای دولت بود
این مش��کالت ،بطحایی باید مقاومت و مشکالت
نماینده قم در مجلس شورای اسالمی با بیان
آموزشوپرورش را حلوفصل میکرد و از س��وی اینکه علت اس��تعفای وزیر آموزشوپرورش عدم
دیگر معتقدم اگر مشکالت وزارت آموزشوپرورش تحق��ق وعدههای دول��ت به وی ب��ود ،گفت :اگر
حل نشدنی باش��د ،با رفتن بطحایی و آمدن وزیر انتخابات مجلس هم نبود ،بطحایی در دولت باقی
بعدی ،باز هم مش��کالت این بخش به قوت خود نمیماند ،زیرا ماندن یک وزیر وقتی وعدههای داده
باقی خواهد ماند.
شده به او محقق نمیشود ،وجهی ندارد .به گزارش
■■بطحایی خدمتگزاری نقد را به نسیه ترجیحداد فارس ،حجتاالسالم مجتبی ذوالنوری در گفتوگو
نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسالمی با برنامه «سالم صبح به خیر» شبکه  3سیما درباره
در گفتوگو با فارس ،درباره استعفای سیدمحمد استعفای وزیر آموزشوپرورش و تناسب زمانی آن
بطحایی از وزارت آموزشوپرورش گفت :استعفای گفت :زمان این اس��تعفا مناسب نبود؛ با توجه به
بطحای��ی به بهان��ه ش��رکت در انتخابات مجلس حساس��یت بخش آموزشوپرورش وقتی وزیری
یازدهم و پذیرش آن از س��وی ریاست جمهور هر برای آن انتخاب میش��ود بای��د تا آخر بماند .وی
چند امری قانونی است اما قابل تامل و سوالبرانگیز درباره علت و جریان استعفای وزیر آموزشوپرورش
است .اگر موضوع خدمت به نظام و مردم است چرا اظهار کرد :آقای بطحایی از قبل شروطی داشتند
باید بطحایی خدمتگزاری نقد را به نس��یه ترجیح و قولهایی را به آموزشوپرورشیها داده بودند که
شامل بحث معیشتی و حقوق فرهنگیان ،تعیین
بدهد؟
با اعتبار 180میلیارد تومانی تا پایان بهمن  98انجام میشود

بهرهبرداری از  2هزار طرح اشتغالزایی در گلستان
 98و با جذب تسهیلگران مورد
نیاز آغاز میشود و همه طرحها تا
بهمن  98به بهرهبرداری خواهد
رسید .برای راهاندازی این تعداد
طرح اش��تغالزایی ،بالغبر180
میلیارد تومان اعتبار پیشبینی
ش��ده و با بهرهبرداری از آنها بیش از  5600فرصت
شغلی در مناطق محروم و کمترتوسعهیافته استان

توقیف  ۵۵۹خودرو به دلیل مزاحمت خیابانی
فرمانده انتظام��ی تهران ب��زرگ از توقیف
 ۵۵۹دس��تگاه خودروی��ی خب��ر داد که ایجاد
مزاحم��ت خیابان��ی میکردن��د .ب��ه گزارش
تس��نیم ،س��ردار حس��ین رحیمی در حاشیه
طرح برخورد ب��ا رانندگانی که ایجاد مزاحمت
خیابانی میکنند ،گفت :با توجه به اوج گرفتن
موضوع مزاحمتهای خیابانی و «دور دور» در
برخی نقاط ش��هر تهران ،ای��ن موضوع به طور
ویژه بعد از فارغ ش��دن از ماموریتهای فراوان
ماه رمضان در دس��تور کار پلیس تهران بزرگ
قرار گرفت .وی افزود :از  3شب گذشته موضوع
مبارزه با مزاحمان خیابانی در دستور کار پلیس
ق��رار گرفت و در این بازه زمانی  559دس��تگاه
خودرویی که ایجاد مزاحمت میکردند توقیف،
 13ف��رد متخل��ف بازداش��ت و ه��زار و 883
خ��ودرو اعمال قانون ش��دند .وی یادآور ش��د:
تمام موتوس��یکلتها و خودروها باید ش��ماره
راهنمایی و رانندگی داش��ته باشند و خودروها
و موتوس��یکلتهای فاقد ش��ماره راهنمایی و

رانندگی توقیف میشوند .رحیمی افزود :در گام
نخست خودروهای متخلف و مزاحمان خیابانی
یک هفته توقیف میش��وند و در صورت تکرار
تخلف خود فرد راننده نیز بازداشت میشود .وی
در ادامه از کنترل واحدهای صنفی ،سفرهخانهها
و قهوهخانههای الکچری پایتخت نیز خبر داد
و گفت :در زمینه برخ��ورد با واحدهای صنفی
متخلف و س��فرهخانههایی ک��ه اقدام به پخش
موسیقی غیرمجاز و ایجاد لهو و لعب مخصوصاً
در س��اعات پایانی شب میکنند نیز وارد عمل
ش��دهایم و در  10روز گذش��ته  547واح��د را
پلمب کرده و  11نفر نیز در این رابطه بازداشت
شدهاند.

گلس��تان ایج��اد خواه��د
شد .براس��اس این گزارش،
رس��تههایی ک��ه در آنه��ا
ش��غل ایجاد خواهد شد با
توجه به ظرفیت ،پتانسیل
و مزیتهای شناساییشده
در ه��ر منطقه توس��ط تس��هیلگران بنیاد برکت
تعیین و معرفی میشوند .در انتخاب این رستههای

تکلیف حقالتدریسیها و خرید خدمتیها ،نظام
رتبهبندی معلمان و رفع برخی مشکالت محیطی
نظیر کمبود مدرسه ،کالس و فضای آموزشی در
آموزشوپرورش بود که به لحاظ بودجه رسیدگی
به این امور تنها در اختی��ار وزیر آموزشوپرورش
نیست و دولت باید هزینه آنها را در بودجه ساالنه
در نظر گرفته و پشتیبانی کند که اتفاق درخوری
نیفتاد .حجتاالس�لام ذوالنوری در پاسخ به این
سوال که آیا بطحایی برای کاندیداتوری نمایندگی
مجلس اس��تعفا کرد؟ عنوان ک��رد :اگر انتخابات
مجلس هم نبود بطحایی در دولت باقی نمیماند؛
امکانات و می��دان عملی که در حوزه اختیار وزیر
اس��ت در اختی��ار نماینده مجلس نیس��ت .هیچ
منطقی قبول نمیکند شخص به صورت اختیاری
بزرگترین وزارتخانه را از دست بدهد که شاید در
انتخابات مجلس رای بیاورد؛ امروز آموزشوپرورش
م��ا با  ۱۶میلیون دانشآموز ،برابر با چند کش��ور
اروپایی جمعیت دارد .نماینده مجلس در پاس��خ
به این سوال که سنت جالبی نیست که اگر نشد
وزیری کار کند فورا استعفا کند؛ با توجه به اینکه
ایشان در شرف اس��تیضاح هم بودند ،اظهار کرد:
این دفعه نخس��ت نبود که اس��تیضاح ایشان در
مجلس مطرح ش��ده بود ،اگر بطحایی استیضاح
میش��د مطمئنا رای نمیآورد .وی در پاس��خ به
اینکه اس��تعفای برخی وزرا برای فرار از استیضاح
مس��بوق به سابقه بوده که وزیر وزارتخانه دیگری
هم شدند ،گفت :برخی استعفاها بازی برای فرار از
اس��تیضاح بوده که نمونه آن وجود داشته و ما در
مجلس خطاب به نمایندگان انتقاد کردیم که چرا
مجدد به وزیری که در شرف استیضاح و نقد بود
رای دادی��د اما درباره وزیر آموزشوپرورش ماندن
یک وزیر وجهی ندارد وقت��ی وعدههای دولت به
او در اجرای برنامههایش محقق نش��ود ،بنابراین
استعفا اقدامی پوششی برای این است که جنجال
و چالش ایجاد نشود.

ش��غلی عالوهبر مزیتهای منطقهای ،اولویتها و
ظرفیتهای جوامع محلی نیز مدنظر قرار میگیرد.
با این حال ،مش��اغلی همچون پرورش دام سبک و
سنگین ،بوقلمون و دیگر مشاغل و کسبوکارهای
خرد ،در اولویت خواهد بود .گفتنی است بنیاد برکت
تاکنون  91طرح توانمندسازی اقتصادی ،اجتماعی،
عمران��ی و زیربنای��ی در زمینههای مختلفی چون
ساخت مدرسه ،بیمارستان ،مرکز بهداشت و درمان،
مرک��ز فرهنگ��ی -مذهبی و ارائه خدم��ات مالی و
بیمهای به روستاییان و ایتام را با حجم سرمایهگذاری
 70میلیارد و  500میلیون تومان در استان گلستان
به بهرهبرداری رسانده است.

بیمه رایگان گروههای نیازمند هدفمند میشود
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران بر لزوم
هدفمند شدن بیمه رایگان به سمت افراد نیازمند
تاکید کرد و گفت :اینک��ه افراد متمول از بیمه
همگانی رایگان برخوردار هستند ،مشکلی است
که باید برطرف ش��ود .طاهر موهبتی در جلسه
ویدئوکنفرانس با مدیران استانی سازمان متبوع
خود که با موضوع اس��تقرار سامانه الکترونیک
برگزار شد ،گفت :باید شرایط از سوی ارائهدهنده
و خریدار خدمت به نحوی باشد که بین پرداخت
و کیفیت ارائه خدمات سالمت ،رابطه معناداری
وجود داش��ته باشد تا از این طریق رضایتمندی
مردم بویژه در بیمارستانها را افزایش دهیم .وی
بر حمایت بیمه سالمت از اقشار نیازمند جامعه
تاکید کرد و افزود :پوشش بیمهای بحث جدی
اس��ت و باید توسعه یابد .در این راستا هدفمند
کردن بیمه رایگان به س��مت گروههای نیازمند
امر مهمی اس��ت که باید جدی گرفته شود ،به
نح��وی که اگر نیازمندی احصا ش��د از کمک و
بیمه کردن او دریغ نکنیم اما اینکه افراد متمول

نیز از بیمه همگانی رایگان برخوردار هس��تند،
مشکلی اس��ت که باید برطرف ش��ود و در این
راستا قرار است ارزیابی وسیع انجام شود تا تنها
افراد نیازمند تحت پوشش و حمایت قرار گیرند.
وی ،الکترونیکی شدن فرآیندها را اولویت اول و
خط قرمز سازمان بیمه سالمت ایران دانست و
ن آیتی همانند نداشتن رادار برای
گفت :نداشت 
خلبان است .به دلیل اهمیت موضوع ،معاونتی
تحت عنوان معاونتآیتی تش��کیل ش��د تا با
فراهم کردن زیرس��اختهای الزم ،در استانها
نیز اقداماتی از جمله نسخهنویس��ی الکترونیک
و رسیدگی الکترونیک به اسناد بیمارستانها به
طور مشترک و کشوری توسعه یابد.

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس
راه��ور ناجا دیروز از ادامه ترافیک س��نگین در
محور هراز و ترافیک پرحجم در دیگر محورهای
شمالی کشور خبر داد .سرهنگ نادر رحمانی در
گفتوگو با ایسنا ،درباره آخرین وضعیت ترافیکی
راههای کشور گفت :بر اساس آخرین گزارشها
در ح��ال حاضر (دیروز بعدازظه��ر) ترافیک در
مس��یر ش��مال به جنوب محور هراز محدوده
الریجان ،س��نگین و ترافیک در طول محور نیز
پرحجم و روان است .وی همچنین گفت :ترافیک
در مسیر شمال به جنوب کرج -چالوس و مسیر
ش��مال به جنوب محور فیروزکوه نیز پرحجم و
روان گزارش ش��ده است .رئیس مرکز اطالعات
و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اش��اره به
ترافیک نیمهسنگین در ورودی شهر تهران نیز
اظهار کرد :ترافیک در مس��یر آزادراه قزوین به
ک��رج از پل حصارک تا پل فردی��س و در ادامه
در مس��یر آزادراه کرج به ته��ران از پل فردیس
تا پل کالک و محدوده گرمدره نیمهس��نگین
اس��ت .رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک
پلیس راهور ناجا در پایان با اعالم ش��مارههای
 ١٢٠و  ،٨٨٢۵۵۵۵۵گفت :توصیه ما این است
ش��هروندان قبل از آغاز سفر از آخرین وضعیت
جوی و ترافیکی مسیرها مطلع شوند.

اعالم جزئیات طرح جدید ترافیک

معاون ش��هردار تهران درب��اره اجرای طرح
ترافیک س��ال  98از ابتدای تیر اظهار داش��ت:
طرح ترافیک همانند س��ال گذشته در محدوده
مرکزی شهر تهران اجرا شده است با این تفاوت
ک��ه از ابتدای تیرم��اه  ۹۸ط��رح «زوج یا فرد»
حذف خواهد شد و بهجای آن ،طرح «محدوده
کنترل آلودگی هوا» در محدوده دوم (زوج یا فرد
سابق) اجرا میش��ود .به گزارش فارس ،محسن
پورس��یدآقایی اظهار داش��ت :در طرح مذکور،
خودروه��ای پالک تهران در هر فصل  ۲۰روز (و
خودروهای پالک غیر ته��ران  ۱۵روز) مجاز به
تردد رایگان در محدوده دوم (زوج یا فرد سابق)
هس��تند ،بهطوریکه زوج یا ف��رد بودن پالک
خودروها نیز در تعیین روزهای مجاز اثری ندارد
و مالک ،صرفا تعداد روزهای ورود اس��ت .وی بر
ضرورت ثبتنام خودروها در سامان ه «تهران من»
تاکید کرد و گفت :تم��ام دارندگان خودروهای
شخصی ساکن تهران و همچنین ساکنان دیگر
ش��هرها که با خودروی ش��خصی قصد سفر به
تهران را دارند باید پیش از ورود به محدودههای
ترافیکی اول و دوم در س��امانه «تهران من» به
نش��انی  My.tehran.irثبتنام کرده باشند تا
بتوانند از  20روز تردد رایگان در محدوده کنترل
آلودگی هوا بهرهمند شوند .به گفته پورسیدآقایی،
عوارض تردد در محدوده «کنترل آلودگی هوا»
در روزهای فراتر از تعداد مجاز ( 20روز ) ،نصف
عوارض طرح ترافیک تعیینشده است.
مدرسه

اجرای طرح عاری
از پوسیدگی دندان دانشآموزان

وزیر بهداشت گفت :طرح عاری از پوسیدگی
دن��دان برای یک میلیون و ۲۰۰هزار دانشآموز
پایه ششم ابتدایی اجرا میشود .به گزارش فارس،
س��عید نمکی ،وزیر بهداشت در چهلوسومین
کنگره علمی ساالنه جامعه جراحان با اشاره به
بیماریهای غیرواگیر همچون بیماریهای قلبی
و عروق��ی ،حوادث و دیابت اظهار داش��ت :باید
س��بک زندگی مردم را تغییر دهیم .وی یادآور
ش��د :طرحهایی مانند بسیج ملی کنترل فشار
خون و بهداش��ت دهان را آغ��از کردهایم و یک
میلیون و  ۲۰۰هزار دانشآموز را در طرح عاری
از پوسیدگی دندان مشارکت دادهایم .وی با اشاره
به ح��وزه درمان یادآور ش��د :طرح تحول نظام
سالمت نارساییهای داش��ته است اما توانسته
در کاهش پرداخت از جیب بیمار ،رسیدگی به
بیماریهای خاص و ماندگاری پزشک در مناطق
محروم خوب عمل کند.

اعالم قیمت کتب درسی ابتدایی

معاون توس��عه منابع و پشتیبانی سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی قیمت کتب
درسی در مقاطع تحصیلی مختلف را برای سال
تحصیلی  ۹۸-۹۹اع�لام کرد .علی باقرزاده در
گفتوگو با ایس��نا ،افزود :قیمت کتب درسی
دوره ابتدای��ی از  ۱۶ه��زار و  ۱۰۰توم��ان ت��ا
 ۲۷هزار تومان متغیر است .قیمت کتابهای
دوره اول ابتدایی  ۱۶هزار و  ۱۰۰تومان ،پایه دوم
ابتدایی  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان ،پایه سوم ابتدایی
 ۲۲ه��زار و ۱۰۰تومان ،پایه چه��ارم ابتدایی
 ۲۲ه��زار و  ۶۰۰توم��ان ،پای��ه پنجم ابتدایی
 ۲۲ه��زار و  ۶۰۰تومان و پایه شش��م ابتدایی
 ۲۶هزار و  ۹۰۰تومان است.

