اخباركوتاه
راهاندازی سیستم جدید پاسخگویی
اینترنتی در سازمان سنجش

ایسنا:سازمان سنجش اعالم کرد :نتایج نخستین آزمون
کارشناس��ی ارشد روز جمعه  31اردیبهشتماه جاری
اعالم خواهد ش��د .سازمان سنجش در راستای دولت
الکترونیک و برای ارائه خدمات مطلوب به داوطلبان و
تسریع در رسیدگی به درخواستها و جلوگیری از اتالف
وقت ،سیس��تم پاسخگویی اینترنتی را راهاندازی کرده
است .داوطلبان میتوانند تا  13خردادماه با مراجعه به
سایت سازمان به نشانی  www.sanjesh.orgنسبت
به تکمیل فرم درخواست بررسی اقدام و حداکثر پس از
مدت  72ساعت با وارد کردن شماره رمز و کاربر پاسخ
خود را دریاف��ت کنند .به مکاتباتی که پس از مهلت
تعیین ش��ده یا به طریق دیگری صورت گیرد ،ترتیب
اثری داده نخواهد شد.

افزایش 15درصدی
شهریه مدارس غیردولتی

مهر :معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس س��ازمان
مدارس غیردولت��ی و مش��ارکتهای مردمی وزارت
آموزش و پرورش از افزایش شهریه مدارس غیردولتی
تا س��قف 15درصد در سال تحصیلی آینده خبر داد.
عل��ی باقرزاده گفت 5 :درصد از این افزایش مربوط به
عملکرد مدرس��ه 5 ،درصد دیگر درجهبندی مدرسه،
 4درص��د مربوط به امور نظارتی که هرس��اله صورت
میگیرد و یک درصد هم براس��اس می��زان افزایش
جذب اس��ت که مدیران مدارس براس��اس این مدل
میتوانند شهریه خود را تا حداکثر  15درصد افزایش
دهند .وی ادامه داد :مناطق آموزش و پرورش موظف
شدهاند که شهریه مدارس غیردولتی را تا پایان خرداد
تعیینکنند.

م پزشکی حجاج
اعزام دومین تی 

فارس :رئیس مرکز پزش��کی ح��ج و زیارت جمعیت
هاللاحم��ر از اعزام دومین تی م پزش��کی حجاج این
مرکز به عربستان س��عودی در روز گذشته خبر داد.
محمدتقی حلیساز اظهار داشت :دومین تی م پزشکی
حجاج مرکز پزش��کی حج و زیارت هاللاحمر ایران
که شامل تیمی  50نفره است ،روز گذشته به مدینه
منوره اعزام شد .وی با بیان اینکه درمانگاه و مطبهای
مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هاللاحمر ایران
در مدینه منوره راهاندازی ش��دهاند ،افزود :این مراکز
درمانی آماده سرویسدهی به زائران ایرانی هستند و
این گروه اعزامی جدید نیز به محض ورود به عربستان
توس��ط نماینده مرکز در مدینه منوره در این واحدها
تقسیم شده و شروع به کار خواهد کرد.

جمعه ،مرحلهدومآزمونسمپاد

ایس�نا :رئیس سازمان ملی اس��تعدادهای درخشان
وزارت آم��وزش و پرورش گفت :مرحل��ه دوم آزمون
مدارس راهنمایی س��مپاد روز جمعه  31اردیبهشت
در سراس��ر کش��ور برگزار میش��ود .غفاری افزود :از
بین حدود 20پذیرفته شده مرحله اول حدود 10هزار
نفر یعنی 50درصد از داوطلبانی که ش��رایط و سطح
اس��تعدادهای درخش��ان را داشته باش��ند ،پذیرفته
خواهند شد .غفاری گفت :توزیع کارتهای داوطلبان
این آزمون از س��اعت  12ظهر چهارش��نبه آغاز شده
است و تا س��اعت  8صبح روز جمعه قبل از برگزاری
آزمون ادامه خواهد داش��ت .وی در پایان خاطرنشان
کرد :نتایج نهایی پذیرفتهش��دگان آزمون مرحله دوم
مدارس راهنمایی س��مپاد اواسط تیر ماه سالجاری
اعالم خواهد شد.

درجهبندی ساختمانهای تهران
به لحاظ کیفیت

وطن امروز :معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری
تهران گفت :با اجرای طرح بیمه کیفیت س��اختمان،
س��اختمانهای ته��ران از لحاظ کیفی��ت رتبهبندی
میش��وند که این موضوع میتواند بر خرید و فروش
ساختمانها نیز تاثیرگذار باشد .هیربد معصومی اظهار
داش��ت :این بیمه که در حال حاضر الیحه آن تهیه و
بزودی در شورای اسالمی شهرمطرح میشود ،از ابتدا تا
انتهای ساخت و ساز همه ساختمانها را شامل میشود
و تا  10سال نیز ادامه دارد .وی افزود :این نوع بیمهها
ارتباطی به طرح «بیمه کیفیت ساختمان» مطرح شده
از سوی شهرداری ندارد و توسط خود شرکتهای بیمه
اجرا میش��ود .معصومی با اشاره به هزینه این بیمهها
تصریح کرد :هزینه این بیمهها یک تا یک و نیم درصد
هزینه تمام شده ساخت یک بناست.

خانه پدری شهید چمران
ثبت ملی میشود

برنا :خانه پدری شهید مصطفی چمران یکی از بناهای
تاریخی دوره قاجاری بزودی در فهرست آثار ملی ثبت
میشود .معاون حفظ و احیای میراث فرهنگی افزود:
این بنا که دارای قدمتی نزدیک به یک قرن است نمونه
مناسبی از یک خانه ایرانی ساده از اواخر دوران قاجار
است .قدیر افروند اظهار داشت :سر در ورودی بنا که
نقشمایه دوره قاجار در آن به چشم میخورد به همان
ش��کل اولیه باقی است و تنوع مصالح به کار رفته در
داخل بنا ،بیانگر احتمال  2دوره س��اخت و ساز یعنی
معماری دوران قاجار و پس از آن است .وی گفت :این
خانه تاریخی با حدود  500متر زیر بنا دارای ایوانی با
 2ستون ،بین  2ستون پلهای سرتاسری ،فضای اصلی
این خانه 5دری و  2گوشواره جانبی است.

موافقت مجلس با تحقیق وتفحص
از سازمان تأمین اجتماعی

جامعه

وطن امروز شماره 425

پنجشنبه 30ارديبهشت1389

رئیسجمهور در پیامی به همایش «شهرداران راه ابریشم» در شیراز:

صندوقحفظواحیاییادمانهای راهابریشم تأسیسشود

رئیس جمهوری در پيامي به پنجمينهمايش بينالمللي
شهرداران راهابريشم به آنها توصيه كرد :شهرداران شهرهای
مسیر راه ابریشم با همکاری مشترک سازمانهای تخصصی
بینالمللی ضمن تخصیص اعتبارات مشخص ،صندوق حفظ
و احیای یادمانهای راه ابریشم را تاسیس کنند .به گزارش
مهر ،محمود احمدینژاد ،رئیسجمهور در پیامی به همایش
س سازمان
شهرداران راه ابریشم در شیراز که حمید بقایی ،رئی 
میراث فرهنگی کشور آن را قرائت کرد ،نوشت :امروزه احیا و
باززندهسازی جاده ابریشم و «یادمان»های باستانی بازمانده
در پیرامون این جاده میتواند برای جهانگردان بسیار جالب
توجه باشد .نکته بسیار مهم دیگر اینکه بدانیم ایران ،تنها
کش��وری است که راههای دریایی و زمینی ابریشم در آن با
هم از طریق خلیجفارس برخورد پیدا کردهاند .احمدینژاد
در ادام��ه پی��ام خود عنوان کرده اس��ت :م��ا در مجموع 5
مس��یر اصلی جهانگردی داریم که به صورت استانی با آنها
برخورد نکرده ،بلکه مس��یرها را خطی بررس��ی میکنیم
مثال میگوییم محور تهران– بم .با شناخت دقیق محورها
میتوانیم در مسیرهای اصلی راه ابریشم قرار بگیریم ،در این
مسیرهای نس��بتا طوالنی ما با عناصر و سازههای باستانی
از قبی��ل کاروانس��راها ،آبانبارها ،یخچاله��ا ،چایخانهها،
زیارتگاهها ،آبریزگاهها ،قلعهها ،چاپارخانهها ،گورس��تانها،
گرمابهها ،بازارها و بقایایی از کفسازیهای راهها و پلها و...
روبهرو هستیم 2 .مورد اصلی از این عوامل و عناصر عبارتند
از کاروانسراها و خانههای موجود در بافت قدیم شهرها که
هر یک از آنها میتوانند با تغییر کاربری ،موجودیت بهتری
نسبت به گذشته پیدا کنند .به منظور حفظ میراث کهن راه
ابریشم در هر نقطه از مسیر ،خانههای قدیمی در شهرهای

تاریخی مهم باید تبدیل به موزههای جهانگردی شوند .به
این ترتیب هم خانهها رونق خواهند داشت و هم جهانگردان
با پدیدههای مس��یر جاده ابریشم بیشتر آشنا خواهند شد.
غیر از کاروانسراها و خانههای قدیمی ساخت ،میهمانسراها
و متلها نیز در طول این مس��یر باید بر اساس نیاز بررسی
شوند و بر اساس اولویتها مورد بازبینی و باززندهسازی قرار
گیرند .در ادامه این پیام آمده است :چنانکه میدانیم در این
مسیر و شاهراههای اصلی از دورانهای گذشته تاکنون تغییر
چندان��ی پیدا نکرده و راه و راه��داری از کهنترین زمانها
وجود داشته است .س��ازهها ،عوامل و عناصر وابسته به راه
نیز همینگونه است .بنابراین اگر بخواهیم به احیای هر یک
از ای��ن عوامل و عناصر بپردازیم ،کمک و همکاری چندین

تعطیلی 50مرکزپزشکیقانونیکشور

رئیس پزش��کی قانونی کشور با انتقاد شدید نسبت به
وضع این نهاد گفت :در سال گذشته  50مرکز از 300مرکز
فعال پزش��کی قانونی به علت ریزش نیرو تعطیل ش��دند.
بهگزارش مهر ،احمد شجاعی در بیست و سومین نشست
فصلی روسای پزشکی قانونی سراس��ر کشور در ارومیه با
اعالم این مطلب افزود :پایین بودن حقوق و مزایای دریافتی
کارکنان و کارشناسان پزش��کی قانونی در ایران منجر به
تعطیلی حداقل  50مرکز در کش��ور شده است .وی ادامه
داد :کارکنان و کارشناس��ان این سازمان با وجود مشکالت
معیش��تی ،پایین بودن میزان حق��وق و مزایای دریافتی
و ش��رایط س��خت محیط کاری در تمام نقاط کشور و در
تمام اوقات شبانهروز با دقت و تالش مستمر مشغول انجام
معاینات بالینی ،آزمایشهای تخصصی ،صدور نظریههای
کارشناسی ،بررسی صحنه جرم ،مشارکت مستقیم در روند
رسیدگی به حوادث دسته جمعی و بالیای طبیعی (سیل،
زلزله و سقوط هواپیما) و ارائ ه خدمت به اربابرجوع هستند.

ی مراکز
وط�ن ام�روز :پ��س از آنکه موض��وع راهان��داز 
همس��ریابی از سوی س��ازمان ملی جوانان تکذیب شد،
روز گذش��ته محمد صادق اکبری ،معاون امور مجلس و
استانهای این سازمان در گفتوگویی به بیان چگونگی
ی مراکزی پرداخت ک��ه از آنها به عنوان «مراکز
راهان��داز 
مش��اوره ازدواج» یاد میش��ود .وی درب��اره فعالیتهای
س��ازمان ملی جوانان در زمینه ازدواج و «همس��ریابی»،
اظهار داش��ت :بحث همسریابی که بعضا به آن پرداخته
شده اس��ت مد نظر س��ازمان ملی جوانان نیست .آنچه
مدنظر ما اس��ت بحث ب��اال بردن ظرفی��ت آگاهیهای
جوانان در راستای «بهگزینی» است .معاون امور مجلس و
ی
استانهای سازمان ملی جوانان کشور با اشاره به راهانداز 
مراکزی تحت عنوان «مراکز جامع مش��اوره» ،افزود :در
این مراکز با استفاده از مباحث مبنایی ،اعتقادی و دینی
ما سطح آگاهیهای جامعه را باال خواهیم برد .اکبری با
بیان اینکه در این راستا تاکنون قدمهای جدی برداشته
ی سامانه الکترونیکی در این
شده است ،یادآور شد :راهانداز 
زمینه کار جدیدی اس��ت که انجام شده است .وی بیان
کرد :ما معتقد هستیم که هر چقدر بتوانیم ظرفیتهای
مردم��ی را در حوزه ازدواج ،جذب و اس��تفاده کنیم هم
رونق ازدواج را در کشور خواهیم داشت و هم ازدواجهای
پای��داری را ش��اهد خواهیم بود .مع��اون امور مجلس و
استانهای سازمان ملی جوانان کشور با تاکید بر اینکه در
مراکز جامع مشاوره ازدواج نقش اساسی توسط خانوادهها
ایفا میش��ود ،خاطرنشان کرد :این مراکز بزودی در همه
ی خواهند شد .اکبری تصریح
استانهای کش��ور راهانداز 
کرد :مراکز جامع مشاوره ازدواج جایی نیست که به شکل
موسساتی که دارند کارهای سودجویانه انجام میدهند و

شجاعی همچنین با انتقاد از نامطلوب بودن فضاهای اداری
و آزمایشگاهی پزش��کی قانونی کش��ور خاطرنشان کرد:
ی در استانها
هماکنون بس��یاری از مراكز پزش��کی قانون 
استیجاری و امانی هس��تند .وی افزود :کار پزشکیقانونی
کاری تخصصی اس��ت و از جایی ک��ه تجهیزات مورد نیاز
در این حرفه گران هستند به همین دلیل آزمایشگاههای
پزش��کی قانونی از نظر تجهیزات در حد مطلوب و ایدهآل
نیستند .وی با بیان اینکه در سال گذشته فقط  30درصد
از درآمد سازمان بازگشت داده شده است ،اضافه کرد :این
در حالی است که قانون تخصیص صددرصدی درآمدها را
بینی کرده است .شجاعی با
برای بازگشت به سازمان پیش 
اشاره به اینکه یکسوم پروندههای قضایی کشور مستلزم
نظریات پزشکی قانونی هستند ،گفت :در طول سال گذشته
 2میلیون استعالم و مراجعه به پزشکی قانونی صورت گرفته
و تعلل و خلل در این روند باعث مش��کالت زیادی در ارائ ه
خدمترسانی مناسب به مراجع قضایی و مردم میشود.

س��ازمان بینالدولی بینالمللی را میطلبد .سرمایهگذاری
توس��عه گردشگری در مسیر ش��هرهای راه ابریشم باید به
صورت بسته بینالمللی برنامهریزی شود که توصیه میشود
ش��هرداران شهرهای مسیر راه ابریشم با همکاری مشترک
سازمانهای تخصصی بینالمللی ضمن تخصیص اعتبارات
مش��خصی ،صندوق حفظ و احیای یادمانهای راه ابریشم
را تاس��یس کنند .ضمنا تدابیر تش��ویقی س��رمایهگذاری
گردشگری در شهرهای مسیر راه ابریشم ارتقا یابد.
احداث مرکز مطالعات جاده ابریشم در تهران
در ادامه این همایش رئیس س��ازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی کشور از انجام پیگیریهای الزم
برای ایجاد مرکز مطالعات جاده ابریشم در تهران خبر داد و

ی مراکز «شفا» در همه کشور:
معاون سازمان ملی جوانان با اشاره به راهانداز 

«بهگزینی» هدفاصلیمراکزمشاورهازدواجاست

مورد تایید ما هم نیستند زوجین را به هم معرفی کنند.
وی یادآور ش��د :ما معتقد هستیم که هر ازدواجی باید از
همان کانالهای س��نتی و عمیقش که نقش اساسی را
خانوادهها برعهده دارند ،شکل بگیرد .معاون امور مجلس
و استانهای سازمان ملی جوانان کشور همچنین درباره
آموزشهای قب��ل از ازدواج ب��رای جوانان به مهر گفت:
ی شده است
س��امانه الکترونیکی ازدواج جوانان راهانداز 
که در این سامانه دورههای آموزشی توسط استادان برای
کس��انی که زمان شرکت در دورههای حضوری را ندارند
فراهم شده است .اکبری ادامه داد :همچنین با گسترش
شبکه شفا در همه استانهای کشور آموزشهای قبل از
ازدواج در همه استانها برگزار میشود .وی ابراز امیدواری
کرد که با استمرار برنامههای سازمان ملی جوانان ،قشر در

رئیس اداره بیمه و درمان آموزش و پرورش خبر داد

بيمهتكميليبرايحقالتدریسیها،آموزشیاران وکارکنانقراردادی

گفت :در حال حاضر مرکز مطالعات جاده ابریشم در تاشکند
وجود دارد که ما نیز در حال پیگیری برای ایجاد یک مرکز
دیگر در تهران هستیم .حمید بقایی در ادامه سخنان خود
با اش��اره به روندی که درباره ایران طی ش��د تا این کشور
نیز در مس��یر جدید جاده ابریشم تایید شود ،افزود :مسیر
مطالعاتی قبلی جاده ابریش��م از چین شروع میشد و پس
از طی مسیرهایی نظیر ازبکستان و ...به سمت دریای خزر
رفته و از مس��یر روسیه به ترکیه و اروپا میرفت که در این
مسیر مطالعاتی ایران حذف ش��ده بود .بر این اساس سال
گذشته بعد از اطالع از این موضوع ،مساله را با سازمانهای
بینالمللی مطرح کردیم و این امر به تصویب رسید و ایران
نیز در مسیر جدید جاده ابریشم قرار گرفت .بقایی با تاکید
بر اینکه تثبیت ایران در جاده ابریش��م امری بسیار مهم و
موفقیتآمیز به ش��مار میرود ،عنوان کرد :در حال حاضر
کشورهای چین ،آسیای مرکزی ،ترکیه و ...جاده ابریشم را
به یک برند گردش��گری خود تبدیل کردهاند و در این باره
اجالسهای جهانی نیز برگزار میکنند .معاون رئیسجمهور
با تاکید بر اینکه سازمان گردشگری جهانی اعتباراتی حدود
 50میلیون دالر را به مطالعات جاده ابریشم اختصاص داده،
افزود :شیراز همواره یکی از شاهراههای جاده ابریشم به شمار
میرفته و این شهر همواره در مسیر جاده ابریشم قرار داشته
است .بقایی با تاکید بر اینکه بعد از چین ،ایران نیز بیشترین
مسیر در جاده ابریشم را داراست ،افزود :یکی از برنامههای
اصلی س��ازمان می��راث فرهنگ��ی و گردش��گری مرمت
کاروانسراهایی است که بر سر راه جاده ابریشم قرار دارند و
باید شرایطی فراهم کرد که از جاده ابریشم بهعنوان یکی از
زمینهها و نمادهای گردشگری در ایران بهرهمند شد.

ودیعهگذاران حج از ششم خرداد در کاروانها ثبتنام کنند

ودیعهگذاران ح��ج تمتع تا
دهم بهمنماه سال  1383برای
ثبتن��ام در کاروانها از شش��م
و هفت��م خردادم��اه میتوانند
اق��دام کنند .عب��داهلل نصیری،
مدی��ر روابط عمومی س��ازمان
ح��ج و زیارت ،به ایس��نا گفت:
اولویتهای اعالم شده برای حج تمتع در استان تهران،
از هفت��م خردادماه برای ثبتنام در کاروانها میتوانند
اقدام کنند .ثبتنام در کاروانهای حج دیگر اس��تانها
نیز از ششم خردادماه آغاز میشود .به گفته وی ،سهمیه
حج تمتع امس��ال ایران 94 ،هزار نفر است که  89هزار
نف��ر به عنوان زائر و بقیه در قالب نیروهای خدماتی به
عربستان اعزام میشوند .البته ایران برای افزایش سهمیه
بیشتر درخواس��ت داده و سازمان حج و زیارت منتظر
اعالم موافقت عربستان است .وی درباره  40هزار نفری

آستانه ازدواج کشور با ظرفیتهای موجود تحت پوشش
قرار گیرند .معاون امور مجلس و استانهای سازمان ملی
جوانان کشور با تاکید بر اینکه ازدواج به اعتقاد ما یک بحث
«دولتی» نیست ،عنوان کرد :در پیشینه ازدواج اگر بررسی
کنی��م بخشهایی بوده که امروز با رش��د جوامع مغفول
مانده اس��ت .اکبری بحث وس��اطتها ،نقش گروههای
مرجع در معرفی جوانان و ب��اال بردن آگاهیهای آنها را
از جمل��ه مباحث مغفول مانده در این زمینه عنوان کرد
و بیان داش��ت :اینها مباحثی است که به اعتقاد ما امروز
باید توسط دولت دنبال شود و دولت زیرساختهای الزم
در این زمینه را به وجود بیاورد .وی با اشاره به راهاندازی
شبکه فعاالن ازدواج در کشور تحت عنوان «شفا» ،ادامه
داد :این ش��بکه به منظور افزایش آگاهیهای جوانان در
عکاسخانه

که از حج تمتع س��ال پیش به
خاطر ش��یوع آنفلوآنزای نوع A
بازماندند ،بیان ک��رد :تمام این
اف��راد در اولویت اعزام هس��تند
و ب��ا آغاز ثبتن��ام در کاروانها
میتوانند مدارک خود را تحویل
دهن��د .مدی��ر رواب��ط عمومی
س��ازمان حج و زیارت ادام��ه داد :اعزام زائران برای حج
تمتع از اول آبانماه (14ذیالقعده) آغاز میش��ود و به
دلیل برگزاری کالسهای آموزش��ی ،امس��ال  2هفته
زودتر ثبتنام در کاروانها آغاز ش��ده اس��ت ،اما همه
چیز براس��اس برنامهریزی است و سازمان حج و زیارت
قراردادهای مربوط به بخش حمل و نقل و مس��کن را
بسته اس��ت .نصیری درباره هزینه حج تمتع امسال و
درصد افزایش آن نس��بت به سال پیش ،اظهار داشت:
هزینههای این سفر هنوز کامل مشخص نشده است.

زمینههای مختلف از جمله مهارتهای زندگی ،انتخاب
همس��ر ،شناخت صحیح و وظایف زوجین نسبت به هم
ی ش��ده اس��ت .معاون امور مجلس و استانهای
راهانداز 
س��ازمان ملی جوانان کش��ور با بیان اینکه این شبکه با
حمایت این سازمان فعال شده و دبیرخانه مرکزی آن در
اصفهان است ،گفت :در حال حاضر دبیرخانه این شبکه
در اکثر استانهای کشور تشکیل شده است تا با استفاده
از ظرفی��ت اس��تان و گروههای مرجع زمین��ه باالبردن
آگاهیهای جوانان فراهم ش��ود .این در حالی اس��ت که
مدیرکل ساماندهی امور جوانان سازمان ملی جوانان نیز
روز گذش��ته از وضع مشارکت دستگاهها با این نهاد گله
کرد و گفت 16 :ماه از آخرین جلس��ه شورایعالی جوانان
میگذرد .علیرضا مختاری با بیان اینکه آخرین جلس��ه
ش��ورایعالی جوانان ،در بهمنماه  87برگزار ش��ده است،
گفت :اواخر سال گذشته درخواست تشکیل جلسه شورا
را به رئیسجمهور اعالم کردیم و منتظر دریافت پاسخ در
این باره هستیم .مختاری ضمن ابراز گالیه از دستگاههای
عضو عنوان کرد :مشارکت این دستگاهها پس از برگزاری
آخرین جلس��ه در حد صفر بوده است به طوری که طی
ماههای گذشته دبیرخانه شورایعالی جوانان از هیچ یک
از دس��تگاهها درخواست تشکیل جلسه دریافت نکرده و
این امر یک چالش اساسی برای شورا به حساب میآید.
مدیرکل س��اماندهی امور جوانان سازمان ملی جوانان با
اشاره به اینکه این شورا در سال  71تاسیس شده است،
عنوان کرد :شورا تا سال  87به طور متوسط در هر  2سال،
 3جلسه برگزار کرده اما اکنون قریب به  16ماه از آخرین
جلسه میگذرد و در این مدت هیچ دستگاهی به برگزاری
جلسات شورا رغبتی نشان نداده است.

باغ موزه دفاع مقدس  3خرداد افتتاح ميشود

كارت بیمه طالیی فرهنگیان از هفته آینده صادر ميشود

رئی��س اداره بیمه و درمان
وزارت آم��وزش و پرورش گفت:
والدی��ن فرهنگی��ان و همس��ر
کارکنان مونث به شرط داشتن
بیم ه پایه و بیمه کارت طالیی و
نیروهای حقالتدریسی ،کارکنان
مدارس غیرانتفاع��ی ،کارکنان
قراردادی و آموزش��یاران نهضت
س��وادآموزی و خانوادههای آنها به ش��رط داشتن بیمه
پایه ،تحت پوشش بیمه تکمیلی وزارت آموزش و پرورش
ق��رار میگیرند .ابوالفضل اس��فندی افزود :بیمه طالیی
فرهنگیان تنها ش��امل همه کارکنان رس��می و پیمانی
وزارت آم��وزش و پ��رورش و خانوادههای درجه یک آنها
از جمله همسر و فرزندانشان میشود .وی اظهار داشت:
بیمه تکمیلی همانند کارت بیمه طالیی نیست و تعهدات،
س��قف مش��خص و حق بیمه کمتری نس��بت به کارت
بیم��ه طالیی دارد .وی تصریح کرد :همچنین براس��اس
این ق��رارداد جدید با بیم��ه ایران ،کارکنان ق��راردادی،
حقالتدریسی ،همچنین آموزشیاران نهضت سوادآموزی

و کارکن��ان مدارس غیرانتفاعی
به همراه خانوادهایشان چنانچه
دارای بیمه خدم��ات درمانی یا
تامین اجتماعی باش��ند ،تحت
پوشش بیمه دوم وزارت آموزش
و پرورش که همان بیمه تکمیلی
است ،قرار میگیرند که جزئیات
کامل و نحوه ابالغ آن هفته آینده
اعالم خواهد ش��د .اسفندی در ادامه از صدور کارت بیمه
طالیی فرهنگیان از هفته آینده خبر داد و به ایسنا گفت:
در ح��ال حاضر حدود 2میلیون کارت خام بیمه طالیی
چاپ شده است ،پس از ثبت اسامی همه بیمهشدگان در
س��ایت وزارت آموزش و پرورش ،این کارتها آماده و در
شعبات بیمه سراسر کشور توزیع میشود .وی خاطرنشان
کرد :در حال حاضر  96درصد بیمارس��تانهای کش��ور
تحت پوش��ش بیمه ایران هس��تند و در مراکز درمانی و
بیمارس��تانهایی که ط��رف قرارداد این بیمه نباش��ند،
فرهنگی��ان پس از مراجعه ب��ا اخذ نامه میتوانند هزینه
درمان خود را از بیمه دریافت کنند.

سازمان هواشناسي اعالم كرد

وقوع پديده گرد و غبار در تهران
و غرب كشور

س��ازمان هواشناسي كش��ور براي برخي مناطق
ش��مال غرب ،غرب ،جنوب غرب و با شدت كمتر در
ته��ران و نواحي مركزي پديده گرد و غبار پيشبيني
کرد.بر اساس اعالم سازمان هواشناسي كشور ،بررسي
نقش��ههاي پيشيابي و آيندهنگري بيانگر اين مطلب
اس��ت كه از روز گذش��ته با ورود س��امانه بارشي به
كشور در برخي مناطق شمال غرب ،دامنههاي مركزي
زاگرس و به تدريج دامنههاي البرز و روز پنجشنبه در
شمال شرق رشد ابر ،وزش باد و رگبار و رعد و برق در
اينمناطقپيشبينيميشود.همچنينروزهایپایانی
هفت��ه پديده گرد و غبار براي برخي مناطق ش��مال
غرب ،غرب ،جنوب غرب و با شدت كمتر در تهران و
نواحي مركزي پيشبيني ميشود .آسمان استانهاي
غربي كشور امروز كمي ابري است و به تدريج افزايش
ابر پيشبيني ميشود .آسمان استانهاي شمالي كشور
نیز در پنجشنبه كمي ابري همراه با وزش باد به تدريج
افزايش ابر در پارهاي نقاط رگبار و رعد و برق پيشبيني
ميشود .وضع هواي استان تهران ،امروز كمي ابري در
بعدازظهر افزايش ابر در پ��ارهاي نقاط رگبار و رعد و
برق و وزش باد پيشبيني ميشود؛ بيشينه و كمينه
دماي هواي اين اس��تان به ترتيب  +31و  +20درجه
سانتيگراد خواهد بود.

نقلقول

مدی��رکل تربیتبدن��ی وزارت آم��وزش و پرورش:
در حال حاضر برنامهای ب��رای اجباری کردن ورزش
ژیمناستیک در مدارس نداریم.
وزیر دادگستری :آییننامهای در ارتباط با نظارت بر
دادرسی تصویب شده است.
معاون دفتر امور منابع جنگل س��ازمان جنگلها:
مس��ؤوالن اس��تانی دریاف��ت ردیف اعتب��اری برای
جنگلهای مانگرو را پیگیری کنند.
مج��ری طرح کارت هوش��مند ملی :مرحله صدور
کارت هوشمند ملی در قم به پایان رسیده است.
رئیس انجمن بیماران کلیوی :سالمت شمار فراوانی
از بیم��اران نیاز به پیوند ب ه علت مش��کالت مالی در
خطر است.
وزیر بهداشت :برای ساماندهی اورژانسهای مراکز
درمانی کش��ور به  7هزار متخصص ط��ب اورژانس
نیاز داریم.

دريچه

تجهیزهنرستانها
و مدارس فنی و حرفهای

مهر :مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت:
امسال تجهیز هنرستانها و مدارس فنی و حرفهای
استان همدان در اولویت تجهیز امکانات آموزشی قرار
دارند .عباس حسنیمحتش��م اظهار داش��ت :امسال
 12درصد اعتبارات اس��تانی به تجهیز مدارس بویژه
هنرس��تانها اختصاص مییابد .وی ب��ا بیان اینکه
مجتمعهای آموزشی برای جلوگیری از افزوده شدن
محرومیت دانشآموزان مدارس کمجمعیت روستایی
تشکیل میشود ،گفت :با تشکیل این مجتمعها ضمن
صرفهجویی در نیروی انس��انی ،زمینه تحصیل برای
همه دانشآموزان در روستاهای محروم و کمجمعیت
نیز فراهم میشود.

مجوزی برای ساخت جاده در جنگل ابر
صادر نشده است

واحد مرکزی خبر:رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
گفت :مجوزی برای س��اخت جاده جدید در جنگل ابر
صادر نشده است .محمدیزاده افزود :طرحی که وزارت
راه بتازگی درباره این منطقه داده بود در حال بررس��ی
اس��ت .وی با بیان اینکه با اصالح مهندس��ی و بهسازی
جاده قدیم این جنگل مشکلی نداریم ،گفت :مجوز الزم
برای این کار صادر میش��ود اما اج��ازه تعریض جاده را
نمیدهیم .محمدیزاده افزود :در صورت ضرورت احداث
مس��یر در این جنگل باید تونل زده یا مس��یری غیر از
جنگل انتخاب شود.

بستههای آموزشی کنترل ایدز
در اختیار خانوادهها قرار میگیرد

مهر:رئیس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزش��ی
وزارت بهداشت گفت :بستههای آموزشی پیشگیری و
کنترل ای��دز برای کودکان ،نوجوانان و جوانان تکمیل
شده و در مرحله ویرایش قرار دارد و تا پایان خرداد ماه
به تمام دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور ارسال
میشود تا در اختیار خانوادهها قرار گیرد .عباس صداقت
افزود :نحوه بهرهبرداری از این بسته آموزشی به عهده
دانشگاههاس��ت و آنها میتوانن��د در برنامههای صدا و
سیمای استانی یا تابلوهای تبلیغی شهرها و اتوبوسهای
درونشهری یا هر مکان تبلیغی که صالح بدانند برای
اطالعرس��انی بیش��تر به مردم درباره ایدز از این بسته
بهرهبرداریکنند.

سرخط

عكسها :فريدون قرباني ،شهر

مهر:تقاض��ای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان
مجلس از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و سازمان
بازنشستگی کشوری در مجلس با تنها  2رای مخالف
به تصویب رس��ید .نمایندگان در جلس��ه روزگذشته
ب��ا  177رای مثبت 2 ،رای مخال��ف و  5رای ممتنع
با تقاضای تحقی��ق و تفحص جمعی از نمایندگان از
عملکرد سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی
کشوری موافقت کردند.
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رواق

مرکز س��نجش آموزش پزشکی نتایج آزمون زبان
عمومی وزارت بهداشت « »MHLEرا منتشر کرد.
حراس��ت وزارت عل��وم برخورد ب��ا بدحجابی را به
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابالغ کرد.
مس��ابقات کش��وری اذان دانشآم��وزی  23تا 27
تیرماه ،همزمان با جشن ملی اذان برگزار میشود.
شیوهنامه ساماندهی و مدیریت نیرویانسانی وزارت
آموزش و پرورش برای س��ال تحصیلی  89-90ابالغ
شد.
نماین��دگان مجلس با یک فوریت ب��ا طرح اجازه
وقف اموال در اختیار موسسات غیردولتی غیرانتفاعی
موافقت کردند.
سرهنگ حسین علیش��اهی ،رئیس مرکز کنترل
ترافیک پلیس راه کشور بازنشسته شد.
باش��گاه دانشپژوهان جوان اسامی نفرات اعزامی
تیمهای ملی المپیادهای علمی جهانی فیزیک ،رایانه
و ریاضی  2010را اعالم کرد.

