اخباركوتاه
سربازنمونهکشورمعرفیوتقدیرمیشود

ایسنا:رئیس اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا
از برگزاری جشنواره جوان سرباز در چارچوب جشنواره
ملی جوان ایرانی در 22تیر امس��ال در تهران خبر داد.
س��رهنگ واعظینژاد افزود :این جش��نواره با همکاری
نیروهای مسلح و سازمان ملی جوانان به منظور معرفی
و تجلیل از سربازان برتر و موفق در عرصههای مختلف
دفاعی ،امنیتی و سازندگی کشور برگزار میشود .به گفته
رئیس دبیرخانه جشنواره ملی جوان سرباز ،این جشنواره
در  10محور برگزار میشود و در هر محور  3سرباز برتر
به عنوان رتبه اول تا س��وم با نظر هیات داوران نیروهای
مسلح انتخاب شده و در مراسم جشنواره از آنها تجلیل
خواهد شد که یک سرباز به عنوان سرباز نمونه کشور به
جشنواره ملی جوان ایرانی راه خواهد یافت.

راهاندازی نخستین موزه ویژه
صنایع دستی معاصر در تهران

ایرنا:معاون صنایعدس��تی و هنرهای س��نتی کشور از
راهاندازی و گش��ایش نخستین موزه ویژه آثار برجسته
صنایع دستی هنرمندان معاصر کشور در اواسط مردادماه
در تهران خبر داد .تهمینه دانیالی اظهار داشت :ساختمان
نظامیه واقع در جنوب بهارستان یکی از بناهایی است که
برای دایر شدن این موزه درنظرگرفته شده است که در
تیرماه بررسیهای نهایی روی آن به اتمام خواهد رسید
و موزه در اواسط مردادماه گشایش خواهد یافت .معاون
صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور گفت :در این موزه
آثار منحصر به فرد و برجسته هنرمندان صنایع دستی
معاصر کشور در یکصد سال اخیر نگهداری و به نمایش
گذاشته خواهد شد.

ممنوعیتتغییررشتهدرآزموندستیاری

مهر :معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به روند
اعالم ذخیرههای آزمون دستیاری و نحوه تغییر رشته
گفت :تنها افرادی که به تشخیص دانشگاه دارای نقص
عضو موثر در رشته قبولی باشند ،امکان تغییر رشته
دارند .محمدعلی محقق��ی افزود :افرادی که مایل به
شرکت در مرحله اعالم ذخیرههای آزمون دستیاری
در دوره سی و هفتم هستند ،باید براساس اطالعیههای
مرکز سنجش آموزش پزشکی عمل کرده و در صورت
تمایل این موضوع را به اطالع مرکز سنجش برسانند.
وی گفت :افرادی که پذیرفته ش��دهاند نیز در صورت
ع��دم ثبتنام در موع��د مقرر ،از ش��رکت در آزمون
دستیاری سال آینده محروم میشوند.معاون آموزشی
وزارت بهداشت درباره تغییر رشته در دوره دستیاری
تاکید کرد :تغییر رشته در دوره دستیاری امکانپذیر
نبوده و غیرقانونی است.

محورکرجـچالوسجمعهمسدوداست

وط�ن امروز :پلیس راه راهور ناجا با صدور اطالعیهای از
مسدود بودن محور کرج به چالوس در روز جمعه،چهارم
تیر خبرداد .براساس این اطالعیه محور کرج ــ چالوس
در استان تهران از ساعت  18الی  22روز جمعه از کرج
به س��مت چالوس به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود
خواهد بود .بر این اساس به تمام رانندگان وسایل نقلیه
که قصد عبور از این محور را دارند ،توصیه میشود قبل از
ساعت انسداد محور مذکور عبور کنند .رانندگان میتوانند
از وضع راههای کشور (جوی و ترافیکی) یا امدادرسانی
احتمالی از طریق تماس با ش��ماره تلفن 88255555
( 10خط) به طور شبانهروزي مطلع شوند.

پیشبینیآبگرفتگیمعابر
در  6استان کشور

فارس :مدیرکل پیشبینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناس��ی گفت :به دلیل بارش باران ،در  6استان
کش��ور آبگرفتگی معابر پیشبینی میشود .پرویز
رض��ازاده با اش��اره به رگب��ار و رعدوب��رق ،گفت :از
اواخر دوش��نبه و روز سهشنبه در استانهای اردبیل،
گیالن ،مازندران ،گلستان ،خراسان شمالی و شمال
خراس��ان رضوی به دلیل بارش و رگبار آبگرفتگی
معابر پیشبینی میشود .مدیرکل پیشبینی و هشدار
سریع س��ازمان هواشناس��ی در ادامه به فعال شدن
هس��تههای تولید گ��رد و خاک در عراق و س��وریه
اشاره کرد و گفت :طی  3روز آینده هوای استانهای
کرمانشاه ،ایالم،خوزستان ،بوشهر و لرستان تحت تاثیر
گرد و خاکها قرار خواهد گرفت.

تهذیب ،تحصیل و ورزش  3راهبرد
خودسازی دانشآموزان

وطن ام�روز :نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه
انجمنهای اس�لامی دانشآموزان گف��ت :توجه به
 3اص��ل تهذیب ،تحصیل و ورزش  3راهبرد اصلی و
اساسی در خودسازی دانشآموزان است .حجتاالسالم
والمسلمین حاج علی اکبری افزود :اگر دانشآموزان ما
امروز به این  3اصل خود را مجهز کنند میتوانند به
تعالی و رشد واقعی که در دین اسالم به آن تاکید شده
دس��ت یابند.وی فرصت جوانی را فرصت بازشناسی
حقیقی و اصلی حقایق معرفتی و اسالمی عنوان کرد
و گف��ت :فرصت جوانی همچون بهار زندگی در حال
عبور و گذران است و باید از لحظه لحظه این فرصت
در توانافزایی روحی و جسمی بهرهبرداری کرد.

وقوع 76درصد موارد ابتال به ایدز
در سنین  15تا  44سالگی

وطن امروز :براس��اس اعالم اداره س�لامت نوجوانان،
جوان��ان و م��دارس وزارت بهداش��ت ،از مجم��وع
 20هزار و  547مورد آلودگی ثبت ش��ده به ویروس
ای��دز 76 ،درصد از م��وارد آلودگی به این بیماری در
گروه سنی  15تا 44سال کش��ور اتفاق افتاده است.
بنابرای��ن گ��زارش ،میزان آلودهش��دگان در کش��ور
ب��ه ایدز  70تا  80هزار نفر تخمینزده میش��ود که
 69/8درصد از موارد آلودگی در اثر استفاده از سرنگ
و سوزن مشترک در بین معتادان تزریقی بوده است،
همچنین میزان آلودگی به ایدز در سالهای  79تا 87
بیش از  6برابر شده که 8/7درصد از موارد آلودگی در
اثر تماس جنسی بوده است.
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خادم گزارش نظارت بر عملکرد پروژههای عمرانی سال  88شهرداری را ارائه کرد

کاهش 39درصدی پیشرفتفیزیکیپروژههایعمرانیشهرداریتهران

رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه شورای شهر تهران
گفت :میانگین پیش��رفت فیزیکی پروژههای شهرداری
تهران در مناطق20 ،درصد از زمانبندی عقبتر اس��ت.
رس��ول خادم در دویس��ت و نود و دومین جلس��ه علنی
شورای اسالمی شهر تهران به ارائه گزارشی درباره نظارت
بر عملکرد پروژههای عمرانی سال  1388شهرداری تهران
پرداخت .وی اظهار داش��ت :بر اساس مصوبه  86شورای
شهر تهران ،کمیسیون برنامه و بودجه مکلف شد در اجرای
بودجه ساالنه شهرداری ،گزارشهای نظارتی را هر  3ماه
یکبار به صورت رسمی به شورا ارائه کند .وی خاطرنشان
کرد :کل پروژههای عمرانی مستمر و غیرمستمر شهرداری
هزار و  668پروژه بود که از  75پروژه طی  2ماه گذش��ته
بازدید به عمل آمد و وضع حقوقی ،اداری و مالی آنها مورد
بررس��ی قرار گرفت .به گزارش فارس ،رئیس کمیسیون
برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر تهران گفت :یکهزار
و  364پ��روژه مربوط به مناط��ق و  304پروژه مربوط به
معاونتهای شهرداری است که تعداد پروژههای عمرانی
مس��تمر  908و تع��داد پروژهه��ای غیرمس��تمر جدید،
قدیم و نیمه تمام  551اس��ت .وی تصریح کرد :از پروژه
غیرمستمر شهرداری 705 ،پروژه بازدید شد که میانگین
درصد پیشرفت فیزیکی آنها  80درصد نسبت به بودجه
مصوبشان بوده اس��ت .رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای اس�لامی ش��هر تهران ادامه داد :میزان پیشرفت
فیزیکی پروژهها در معاونتها  54/2درصد بوده اس��ت و
بهطور کلی  61/3درصد وضع پیشرفت فیزیکی پروژههای
عمرانی غیرمستمر در سال  88بوده است .وی با بیان اینکه
محاسبات وزنی است و براساس تعداد نیست ،گفت :در کل
معدل شهرداری متوسط است و میانگین پیشرفت فیزیکی
مورد انتظار در مناطق شهرداری  20درصد از زمانبندی
عقب بوده است .خادم خاطرنشان کرد :شهرداری تهران
در پیش��رفت فیزیک��ی پروژههای عمرانی در س��ال ،88
 38/7درصد کاهش داش��ته اس��ت .وی گفت 13 :پروژه
از  559پ��روژه جلوت��ر از زمانبندی اس��ت و  171پروژه
عقبتر از زمان انتظار بوده است .رئیس کمیسیون برنامه و
بودجه شورای شهر تهران اظهار داشت :به طور کلی 42/6
درصد پروژهها عقبتر از زمانبندی تعیین ش��ده و 2/3
درصد پروژهها جلوتر از زمان بندی تهیه ش��ده است .وی
گفت :پروژههايي که اعتبار آنها غیرنقدی بوده نسبت به
پروژههایی که اعتبار آنها نقدی بوده است پیشرفت فیزیکی
بیشتری داشته است .خادم ادامه داد :این موضوع به نوعی
تهدید و فرصت به شمار میآید اما انجام معامالت از طریق
فروش تراکم به نوعی تهدید محسوب میشود.وی افزود:

حدود یکسوم پروژههای شهرداری تهران تغییر برآورد دارد

امکانات مالی که در اختیار واحدهای اجرایی ش��هرداری
وجود دارد در مناطق و معاونتها یکسان نیست و مناطق
ب��ا قدرت مانور مالی که تهاتر و تراکم اس��ت به س��رعت
برنامهریزی میکنند .خادم گفت :از  705پروژه بازدید شده،
 279پ��روژه مناطق در ش��رایط بهرهبرداری ق��رار دارد و
 30پروژه به دلی��ل نواقص امکان بهرهبرداری ندارند .وی
ب��ا بیان اینکه  122پروژه مطابق زمانبندی بودجه عمل
نکردهان��د ،گفت :از  186پ��روژه در معاونتها 37 ،پروژه
آماده بهرهبرداری و  3پروژه دارای نقص اس��ت .وی اظهار
داش��ت :حدود یکس��وم پروژههایی که شهرداری تهران
کار میکند ،تغییر ب��رآورد دارد که اگر این میزان بودجه
قابل تغییر باش��د اعتبار و سندیت بودجه را دچار مشکل
میکند .رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی
ش��هر تهران تصریح ک��رد 76/4 :درص��د درآمد نقدی و
 107درصد درآمد غیرنقدی ش��هرداری محقق شده و به
طور کلی میتوان گفت  89/8درصد کل درآمدهای نقدی
و غیرنقدی شهرداری در سال  88محقق شده است.
طرحهای شهرداری عقبتر از طرحهای دولتی
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه شورای شهر تهران
گفت :با توجه به اینکه ش��هرداری تهران از نظر مالی و
ابزارهای اجرایی از دولت غنیتر است ،طرحهای شهری
باید س��ریعتر از طرحهای دولتی اجرا شود .محمدعلی
ت  61درصد
نجفی در این جلس��ه با اش��اره به پیش��رف 
طرحهای ش��هری در س��ال گذش��ته ،گفت :پیشرفت
فیزیکی طرحهای دولتی در س��ال گذش��ته باالی 70
درصد بوده و ش��هرداری تهران باید این مساله را بررسی
کند .وی ادامه داد :عملکرد مناطق شهرداری تهران نیز

چهارمین کارگاه بینالمللی ادغام برنامههای سل و ایدز برگزار شد

یک سوم مبتالیان به ایدز در معرض ابتال به سل هستند

رئیس بیمارس��تان مسیح دانش��وری گفت :یکسوم
کسانی که به ویروس ایدز مبتال هستند به بیماری سل نیز
مبتال میشوند که در مناطق مختلف دنیا این رقم متفاوت
است .علیاکبر والیتی در چهارمین کارگاه بینالمللی ادغام
برنامههای سل و ایدز که روز گذشته با حضور کارشناسان و
متخصصان سل و ایدز کشورهای اسالمی و نماینده سازمان
بهداشت جهانی در تهران گشایش یافت ،گفت :در گذشته
زمانی که ویروس ایدز پدیدار ش��د ،سل در دنیا به سمت
ریش��هکن ش��دن بود ،اما ناگهان پدید آمدن ویروس ایدز
و عفونت ناش��ی از آن موجب بازگش��ت بیماری سل شد.
وی با اش��اره به تاسیس صندوق مبارزه با بیماری  HIVو
ماالریا گفت :مبارزه با این نوع بیماریها در جهان در حال
پیگیری اس��ت .رئیس بیمارستان مسیح دانشوری گفت:
هیچ کشوری از ابتال به بیماری سل و ایدز مصون نیست و
باید به صورت جهانی با این بیماریها مبارزه شود و منطقه
به منطقه این کار را انجام دهند .والیتی افزود :بیمارستان
مسیح دانش��وری به عنوان مرکز مبارزه با سل در منطقه
خاورمیانه شناخته شده است .مبارزه با بیماری سل و ایدز
همزمان کار سنگینی است که ایران بهعنوان کشوری مرجع
ش��ناخته شده است و تجربیات خود را به کشورهای دیگر
منتقل میکند .رئیس بیمارستان مسیح دانشوری اضافه
گروه اجتماعی :وزیر کش��ور گفت  :کمیته سامان ازدواج
آس��ان ب��رای اجرایی ک��ردن مصوبه ش��ورای اجتماعی
کش��ور مبنی بر ایجاد تس��هیالت الزم برای ازدواج آسان
و پایدار در تمام شهرس��تانهای کشور راهاندازی میشود.
مصطفیمحمد نجار ،وزیر کشور در نشست آسانسازی امر
ازدواج اظهار داشت :کمیته سامان ازدواج آسان متشکل از
فرماندار ،امام جمعه و رئیس شورای اسالمی شهر و برخی
از خیرین شهرستان خواهد بود و این کمیته موظف است
تمام امکانات موجود در شهرستان و تسهیالت الزم را برای
ازدواج آسان و پایدار جوانان بسیج کند .نجار همچنین از
راهاندازی ش��بکه فعاالن و خیرین ازدواج آس��ان در تمام
استانهای کشور خبر داد و گفت :این شبکه هماکنون در
 7استان راهاندازی شده است و تا پایان سال در  20استان
فعال خواهد شد .رئیس شورای اجتماعی کشور با اشاره به
مصوبات آخرین جلس��ه این شورا در اسفند سال گذشته

کرد :در گذشته از هر یکصدهزار نفر حدود  40نفر به این
بیماری مبتال بودهاند که این رقم طی گذشت  15سال به
 14تا  15در یکصدهزار نفر رس��یده است .محمد رزاقی،
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با بیان اینکه
حدود  3تا  5درصد مبتالیان به سل در خاورمیانه به ایدز
مبتال میشوند ،گفت :بیشتر این معتادان تزریقی هستند.
وی گفت :آنچه امروز بیماری سل را به عنوان یک مشکل
مطرح میکند ،شیوع بیماری ایدز است .بهعنوان مثال در
صح��رای آفریقا  70درصد از مبتالیان به س��ل به بیماری
( HIVایدز) مبتال هستند .رزاقی اضافه کرد :شیوع باالی
ایدز در صحرای آفریقا بیش��تر مربوط به مشکالت جامعه
آنهاست ولی در کش��ورهای خاورمیانه مربوط به معتادان
تزریقی است .رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اضافه کرد :ایران بهعنوان یکی از کش��ورهای پیش��رفته و
پیش��رو در زمینه کنترل سل در دنیا برنامه مدونی را برای
پیشگیری این بیماری انجام داده است اما در سالهای اخیر
کشف همزمان س��ل و ایدز بویژه در معتادان موجب شده
است که کارهای بیشتری صورت گیرد .رزاقی گفت :برنامه
کاهش خطر بیماری ایدز و سل به برنامه پیشگیری اضافه
ش��ده است که عالوه بر کنترل بیماری ایدز برنامه کاهش
خطر نیز انجام شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خبر داد

ایجاد 3هزار و 500سامانه نشاط تابستانی در پایتخت

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از راهاندازی
 3هزار و  500سامانه نشاط تابستانی در سطح شهر تهران
خبر داد.به گزارش فارس ،محمدهادی ایازی افزود :امسال
ب��رای اوقات فراغت کودکان ،نوجوان��ان و جوانان و همه
اقشار ،برنامه گس��ترده اوقات فراغت و سامانههای نشاط
محالت پیشبینی شده است .معاون اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران همچنین گفت :از ویژگیهای برنامههای
امس��ال در اوقات فراغت رفع دغدغههای خانوادهها برای
برنامهریزی تعطیالت فرزندانشان است که این برنامههای
متن��وع و نش��اطآور در زمینههای آموزش��ی ،ورزش��ی،
تهرانگردی ،سامانههای نشاط و فعالیتهای فرهنگی است
که در بوستانها و با مشارکت همه شهروندان و نخبگان
برگزار خواهد شد .ایازی درباره مصادف بودن اوقات فراغت
با فصل نیایش (ماههای عبادی رجب ،شعبان و رمضان)
افزود :خوشبختانه نگاه به این ماهها نگاه استقبال از برکات
و رحمتهای الهی در آنهاس��ت که برای مومنان فرصتی
اس��ت که با روحیه ش��اداب و چهره بش��اش به استقبال
ای��ن ماهها بروند ک��ه در آنها روزه��ای فرخندهای چون
 13رجب و اعیاد شعبانیه بویژه نیمه شعبان را داریم که
از جش��نهای بزرگ اسالمی اس��ت .وی با تاکید بر این
مطلب که شهرداری تهران پیشبینی کرده است تا دامنه

وزیر کشور در جلسه شورای اجتماعی اعالم كرد

راهاندازیکمیتهسامانازدواجآساندرهمهشهرستانها
تصریح کرد  :یک��ی از مصوبات
آن جلسه ایجاد زمینه الزم برای
ازدواج آس��ان و پای��دار بود که
مقرر شد این موضوع را سازمان
مل��ی جوانان پیگی��ری کرده و
به س��رانجام برس��اند و شورای
اجتماعی کش��ور نیز به عنوان
عالیترین مرجع تصمیمگیری
در ام��ور اجتماعی نق��ش هماهنگی ،هدای��ت ،نظارت و
راهبردی داش��ته باش��د .وزیر کشور همچنین از تشکیل
اتاق فکر با موضوع ازدواج آس��ان و پایدار در وزارت کشور

پرداخت بدهي تأمين اجتماعي به مراكز درماني تا پايان تير

همه بدهي س��ال  88سازمان
تأمين اجتماعي به مراكز درماني تا
پايان ماه جاري پرداخت ميشود.
این نویدی اس��ت که روز گذشته
مع��اون درم��ان س��ازمان تأمين
اجتماعي در گفتوگو با فارس داد و
گفت :در صورتيكه سازمان تأمين
اجتماع��ي 200ميليارد تومان به مراكز درماني پرداخت
كند ،بدهي اين سازمان در سال  88تمام ميشود .فريد
بارانپوريان برای اینکه امید بیشتری به طلبکاران خود و
مردم بدهد اشارهای کرد به اینکه بدهي سازمان تأمين
اجتماعي نسبت به سال گذشته جلوتر است .وي گفت:
در سال گذشته تأمين اجتماعي توانست در مرداد بدهي
سال  87را پرداخت كند و امسال در تيرماه بدهي سال
 88را تس��ويهميكند .اما باران پوریان نگفت که طبق

در پیشرفت فیزیکی طرحها از عملکرد معاونتها بهتر
بوده و ش��هرداری تهران باید در این مس��اله نیز نظارت
داشته باشد.
تفاوت در نتایج سنجش پروژههای شهرداری
برای مدیریت شهری مناسب نیست
سخنگوی شورای شهر تهران گفت :تفاوت در نتایج
ش پروژههای ش��هرداری تهران ب��رای مجموعه
س��نج 
مدیریت شهری مناسب نیست و شورا و شهرداری باید
آیتمهای س��نجش را با یکدیگر هماهنگ کنند .خسرو
دانشجو در جریان ارائه گزارش رسول خادم درباره نظارت
بر عملکرد پروژههای عمرانی سال  88شهرداری تهران،
گف��ت :حوزه معاونت عمران ش��هرداری تهران برخالف
بودجه مصوبه ش��ورای ش��هر در سال گذشته نتوانست
طرحه��ای تأکیدی را هم انجام ده��د .وی افزود :برآورد
غیرمنطقی هزین��ه طرحهای بزرگی مانند تونل توحید
و اختالف فاحش برآورد اولیه با هزینه تمام ش��ده باعث
ش��د که بودجه این طرحها از مح��ل بودجه طرحهای
دیگر تامین ش��ود و طرحهای کوچکتر متوقف بماند.
دانشجو با بیان اینکه تفاوت در نتایج سنجش طرحها و
پروژههای شهری برای مجموعه مدیریت شهری مناسب
نیست ،گفت :شورای ش��هر و شهرسازی باید آیتمهای
ش پروژههای شهری را با یکدیگر هماهنگ کنند
سنج 
تا آمار متفاوتی ارائه نشود .معصومه آباد ،عضو کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران بعد از اظهارات
دانشجو تصریح کرد :آمار ارائه شده از عملکرد شهرداری
تهران نسبت به سال گذشته وضع بهتری دارد و امسال
ت و رویکرد بهتری ارائه شد.
عملکرد شهرداری با شفافی 

قانون بودجه بیمهها باید  60درصد
مطالب��ات را بالفاصله و  40درصد
باقیمان��ده را حداکث��ر در م��دت
 3ماه پرداخت کنند .این در حالی
است که حتی اگر تا پایان تیر ماه
تامین اجتماعی بدهی سال  88را
تسویه کند باز هم به مراکز درمانی
بدهکار است .البته به گفته معاون درمان سازمان تأمين
اجتماعي ،پرداخت بدهي س��ال  89تأميناجتماعي به
مراكز درماني از مرداد شروع ميشود .در صورتی که این
وعده محقق شود به طور حتم دیگر بی انگیزگی پزشکان
و چالشهای مراکز درمانی را کمتر ش��اهد خواهیم بود
و پیامدهای بیرغبتی مراک��ز درمانی در عقد قرارداد با
بیمهها ،مش��کالت حوزه بهداش��ت و درمان کش��ور را
بیشترنمیکند.

وی اف��زود :حتی ش��اخصهای جزئی نی��ز در عملکرد
ش��هرداری لحاظ شده اس��ت .آباد اظهار داشت :در ارائه
آمار عملکرد ش��هرداری تهران باید ش��اخصهای مورد
نظر براساس اهمیت رتبهبندی شود تا گزارش بهتری از
ارائه آمار داشته باشیم .وی افزود :اجرای مصوبات شورای
شهر از سوی شهرداران مناطق نیز باید یکی از آیتمهایی
باش��د که در گزارش نظارتی شورای شهر در نظر گرفته
میشود.
اعتراض به ادامه ساخت وسازهای غیرمجاز
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران
در ادامه جلسه در اعتراض به ادامه ساخت و ساز غیرمجاز
در منطقه یک و  2با اطالع شهرداری منطقه ،گفت :چند
ماه از اعتراض و تذکر اولیه گذشته ،اما پروژهای که قرار بود
متوقف شود ،شبانهروز و چند شیفته در حال اجراست و
انگار نه انگار که شورای شهر تهران اعتراض کرده است.
حمزه شکیب در تذکری ،گفت :چند ماه از اعتراض
ش��ورا گذشته ،اما نه تنها پاسخی ارائه نشده ،بلکه پروژه
مورد اعتراض در منطقه یک به صورت چندش��یفته در
حال اجراست .وی خطاب به معاون شهرسازی و معماری
شهردار تهران که در جلس��ه حضور داشت ،یادآور شد:
چرا وقتی خود ش��ما نامه مینویس��ید تا اقدامی انجام
نشود ،بیتوجهی میشود و ساختمانی که  7طبقه پروانه
ساختمانی داشته برای  14طبقه در حال ساخت است.
شکیب ادامه داد :چقدر احترام بگذاریم و نگوییم ،این حق
مردم است که در حال تضییع است .وی خطاب به معاون
شهرسازی شهردار که برای طرح تفصیلی شهر تهران در
جلسه حضور داشت ،خاطرنشان کرد :این همه روی طرح
تفصیلی و جامع کار کردیم ،آن وقت در کنار گوش ما و
جلوی چشممان  7طبقه را  14طبقه میسازند و کاری
نمیشود! شما مسؤول هستید ،چرا کاری نمیشود!؟ وی
در ادامه ،عنوان کرد :حداقل به شورای شهر تهران و حرف
اعضا احترام بگذارید و اقدامی انجام دهید! حسن بیادی،
نایبرئیس شورای شهر تهران که امروز در غیاب مهدی
چمران ریاست شورای شهر تهران را بر عهده داشت ،در
ادامه اظهارات ش��کیب ،گفت :ساخت و سازها کماکان
ادامه دارد و ما هنوز هیچ پاسخی درباره تذکرهای قبلی
دریافت نکردهایم و عالوه بر موارد قبلی چندین گزارش
تخلف دیگر شناسایی ش��ده است .براساس این گزارش
در جلسه روز گذشته یک فوریت طرح اصالحیه مصوبه
ساماندهی سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری مورد
بررس��ی قرار گرفت و شورای شهر  4ماده دیگر از طرح
تفصیلی یکپارچه شهر تهران را بررسی و تصویب کرد.

خبر داد و گفت  :توسعه فرهنگ
وساطت خانوادهها در امر ازدواج،
فرهنگس��ازی جه��ت کاهش
انتظارات و آداب و رسوم دست
و پاگیر و ارائه الگوی مناسب به
خانوادهها و جوانان و اختصاص
س��النها و تاالره��ای پذیرایی
جهت برگزاری مراس��م ازدواج
آسان از جمله پیشنهادات این اتاق فکر برای آسانسازی
ازدواج اس��ت .وی با تأکید برحضور خیرین در امر ازدواج
آس��ان بیان داش��ت :حضور فعاالن و شخصیتهای مؤثر

اقدامات مجموعههای ورزشی خود را توسعه دهد ،افزود:
با این هدف همچنین در نظر داریم فعالیتهای مجموعه
فرهنگی خود را نیز جدیتر از گذش��ته به انجام رسانیم.
معاون اجتماعی و فرهنگی ش��هردار تهران گفت :بالغ بر
 3هزار و  500س��امانه نش��اط در سطح شهر تهران برای
تابستان پیشبینی شده است .ایازی با اشاره به فعالیتهای
در نظر گرفته شده برای ماه مبارک رمضان نیز بیان کرد:
در ماه رمضان در نظر داریم فعالیتهای قرآنی را به طور
گس��ترده در سطح شهر به انجام رسانیم که دراین راستا
خیمههای قرآنی جهت برگزاری مراسم قرآنی در مناطق
ایجاد میشود .وی اضافه کرد :در ایام ماه مبارک رمضان
یک خیمه قرآنی بزرگ نیز در محل باغ موزه دفاع مقدس
ب��ا هدف اجرای برنامههای قرآنی در طول این  30ش��ب
راهاندازی میش��ود .معاون اجتماعی و فرهنگی ش��هردار
تهران افزود :بهطور کلی ش��هرداری ته��ران قطعا در ایام
تابستان برنامههایی شاد ،توام با نگاه معرفتی برای جوانان
سطح شهر تهران در نظر گرفته که امیدواریم این برنامهها
به نحو احسن اجرا شود .ایازی تصریح کرد :همچنین در
برنامههای اوقات فراغت برای ماه رجب برنامه تهرانگردی
با هماهنگی مترو و اتوبوس��رانی در منطقه  12و ایستگاه
امام خمینی(ره) پیشبینی شده است.
فرهنگی و خیرین در این زمینه ضروری است .نجار با بیان
اینکه باید هماهنگی و حمایت الزم از بنیادها و کانونهای
خیرین در امر ازدواج آس��ان ص��ورت بگیرد ،تصریح کرد:
دولت آمادگی کامل دارد تا عالوه بر تسهیالتی که در امر
ازدواج ارائه میدهد با خیرین در این زمینه همکاری الزم
را انجام دهد .در این جلسه علیرضا افشار معاون اجتماعی
وزیر کشور ،بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان ،محمدیان
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاهها،
انواری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ،لوالچیان رئیس
جامعه تعلیمات اس�لامی و بنیاد فرهنگی امام صادق(ع)،
اعتمادیان مشاور رئیسجمهور ،گلشن مدیر کانون ازدواج
آسان و خانم عباسی مدیرکل مرکز امور بانوان وزارت کشور
و جمعی از خیرین به بیان دیدگاهها ،نظرات و پیشنهادات
خود در زمینه تدوین و ترویج و فرهنگسازی ازدواج آسان،
پایدار و آگاهانه پرداختند.

اعالم مقررات جدید کسر خدمت کارکنان وظیفه

مدیرکل مشموالن نیروهای مسلح درباره رفع مشکالت
کسر خدمت مشموالن وظیفه اعالم کرد :در اجرای مقررات
خدمت یکی از فرزندان جانبازان به ازای یک درصد  21روز،
رزمن��دگان به ازای هر ماه جبه��ه  18روز و آزادگان هر ماه
اس��ارت  15روز کسر میشود .به گزارش مهر ،سردار موسی
کمالی ،مدیر مشموالن نیروهای مسلح درباره شرایط جدید
کسر خدمت کارکنان وظیفه همچنین اظهار داشت :خدمت
بس��یجیان فعال به ازای هر سال خدمت در بسیج 45روز تا
 3ماه جزو خدمت دوره ضرورت محاس��به و حداکثر تا 9ماه
از خدمت آنها کسر میشود .وی ادامه داد :از آنجایی که ارائه
اسناد و مدارک و بررس��ی موارد فوق در حین خدمت دوره
ضرورت مش��کالتی را برای مردم و نیروهای مس��لح ایجاد
میکند ،تصمیم گرفته ش��د مدارک همه افراد واجد شرایط
قبل از اعزام رسیدگی و به میزان کسر خدمت آنان در برگ
اعزام درج ش��ود .س��ردار کمالی در ادامه خاطرنشان کرد :به

همین منظور همه افراد واجد شرایط قبل از اخذ برگ اعزام
به خدمت باید به مب��ادی ذیربط مراجعه و مدارک قانونی
کسر خدمت خود را اخذ و به همراه دیگر مدارک الزم جهت
اخذ برگ اعزام به خدمت به مراکز پلیس  10+تحویل دهند.
مدارک فوق از سوی سازمان وظیفه عمومی بررسی و مدت
کس��ر خدمت ارائه ش��ده در برگ اعزام به خدمت آنان درج
میشود .وی گفت :کسانی که به خدمت اعزام شدهاند یا قبال
برگ اعزام دریافت کردهاند کماکان کسر خدمت آنها در حین
خدمت رس��یدگی خواهد شد و از مراجعه به پلیس  10+یا
مراکز وظیفه عمومی ناجا خودداری کنند .وی افراد در شمول
این مقررات را بالغ بر  150هزارنفر اعالم کرد .س��ردار کمالی
افزود :همه افراد وظیفه عمومی که جهت انجام خدمت دوره
ضرورت فراخوانی میش��وند باید بموقع خود را جهت انجام
خدمت دوره ض��رورت معرفی کنند و هیچ برنامهای جهت
بخشش اضافه خدمت مشموالن غایب وجود ندارد.

راهاندازی پایگاه اینترنتی ارزیابی
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور

جعف��ر مهراد ،رئیس مرکز منطقهای اطالعرس��انی
علوم و فناوری گفت :پایگاه اینترنتی ارزیابی دانشگاهها
و موسس��ات پژوهشی کشور در ش��یراز راهاندازی شد.
ب��ه گزارش ف��ارس ،مهراد افزود :از جمل��ه کارکردهای
این مرکز تامین اطالعات علمی و فنی جهان اس�لام و
سنجش عملکردهای پژوهشی در سطح این جغرافیا بوده
که از طریق پایگاه اطالعرسانی مرکز انجام میشود .وی
اظهار داش��ت :اگر قرار است ایران در منطقه به صورت
موفق ظاهر ش��ود باید دستاوردهای علمی و تخصصی
خود را در جهان عرضه کند و از این طریق دانشجویان
دیگر کشورها میتوانند از پیشرفتهای علمی در ایران
اطالع کسب کنند .وی با بیان اینکه در این سایت حفظ
ارزش و اعتبار دانش��گاهها و مراکز عالی مورد توجه قرار
گرفت��ه ،تاکید کرد :کارهای مطابقتی در این س��ایت با
اس��تانداردهای جهانی همخوانی دارد و ارزیابی مطابق
اصول انجام شده ،زیراحفظ اعتبار دانشگاهها در اولویت
اول ما اس��ت .همچنین محمدرض��ا قانع ،مجری طرح
گفت 252 :دانش��گاه و مرکز علمی در این سایت مورد
بررسی قرار گرفتهاند که در یک فضای مناسب براحتی
در اختیار مراجعان قرار خواهد گرفت.

نقلقول
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش :سالنهای ورزشی
در داخل یا جنب مدارس دخترانه احداث میشود.
مدیر مدارس غیردولتی آموزش و پرورش شهر تهران:
دریافت کامل شهریه مدارس غیردولتی قبل از آغاز فصل
ثبتنام تخلف است.
قائممق��ام اتحادیه صنایع بازیاف��ت :انتقال زبالههای
خطرناک بیمارس��تانی ب��ه حمل و نقل ویژه ش��هری
نیاز دارد.
رئیس س��ازمان آموزش و پرورش استثنایی :با کمک
خیری��ن ،انجمن کودکان اس��تثنایی ب��رای حمایت از
دانشآموزان با نیاز ویژه تشکیل میشود.

دريچه
اعالم جزئیات طرح تعویض پالک
ت در تهران
موتوسیکل 

پلی��س راهنمای��ی و رانندگی ناج��ا جزئیات طرح
ت را اعالم کرد .معاونت
ملی تعویض پالک موتوس��یکل 
اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی
ناجا در اطالعیهای در راستای اجرای طرح ملی تعویض
پالک موتوس��یکلت و با توجه به مراجعه بیش از پیش
و خارج از زمان پیشبینی شده مالکان موتوسیکلت به
مراکز تعویض پالک خودرو جهت هماهنگی و تس��ریع
در روند اجرایی این طرح نشانی مراکز ششگانه تعویض
ت در تهران و مدارک و شرایط مورد
پالک موتوس��یکل 
نیاز جهت ش��مارهگذاری موتوسیکلت به همراه جدول
زمانبندی مراجعه مالکان را اعالم کرد .جدول زمانبندی
ت به ملی
مراجعان برای تعویض پالک قدیمی موتوسیکل 
به این شرح است:
(نخستین عدد سمت راس��ت پالک ،بدون توجه به
سریال پالک اعداد)
 اعداد یک و  2از اول اردیبهشت  89تا اول مرداد 89 اعداد  3و  4از اول مرداد  89تا اول آبان 89 اعداد  5و  6از اول آبان  89تا اول دی 89 اعداد  7و  8از اول بهمن  89تا اول اردیبهشت 90 عدد  9و س��ایر اعداد تعویض پالک نش��ده از اولاردیبهشت 90تا اول مرداد 90
گفتنی است ،مهلت مراجعه  3ماه است .براساس
این گ��زارش ،م��دارک و ش��رایط مورد نی��از جهت
ش��مارهگذاری موتوس��یکلت ش��امل حضور مالک یا
نماینده قانونی وی به همراه مدارک و موتوس��یکلت،
ارائه س��ند فروش کارخانه ی��ا برگ گمرکی ترخیص
موتوس��یکلت ،ارائه مدرک احراز هویت (مانند کارت
ملی ،شناسنامه ،گذرنامه ،گواهینامه) ،ارائه مدرک احراز
س��کونت مالک (از قبیل :فیش آب ،برق یا سند منزل
مسکونی یا اجارهنامه محضری ،معرفینامه از کارگزینی
اداره متبوع با قید محل سکونت و ،)...ارائه بیمه شخص
ثالث معتبر و ارائه فیش پالک به مبلغ 10هزار ریال به
حساب  95888بانک ملی میشود .همچنین مدارک
ت شامل
و ش��رایط اخذ پالک المثنی براي موتوسیکل 
حضور مالک یا نماینده قانونی وی به همراه مدارک و
موتوسیکلت ،اعالم به آگاهی ،ارائه سند مالکیت ،ارائه
مدرک احراز س��کونت مالک (از قبیل :فیش آب ،برق
یا سند منزل مسکونی یا اجارهنامه محضری ،معرفینامه
از کارگزینی اداره متبوع با قید محل سکونت و ،)...ارائه
مدرک اح��راز هویت (مانند کارت ملی ،شناس��نامه،
گذرنامه ،گواهینامه) ،ارائه بیمه ش��خص ثالث معتبر،
ارائه فیش به مبل��غ  20هزار ریال (اگر پالک قدیمی
 4رقمی اس��ت به حس��اب  7150بانک مل��ی -اداره
زندانها و اگر پالک  5رقمی اس��ت به حس��اب سیبا
 )0100801426004میشود .نشانی مراکز ششگانه
تعویض پالک موتوسیکلت نیز به شرح زیر است:
مرکز خاوران :کیلومتر  10ج��اده خاوران ،بعد از
سهراه خاورشهر
مرکز میثم :کیلومتر  17ج��اده مخصوص کرج،
خیابان داروپخش ،خیابان روزدارو
مرکز آزادی :می��دان آزادی ،اول جاده مخصوص،
بعد از فروشگاه ،نبش خیابان بیمه
مرک��ز الغدیر :یافتآب��اد ،بلوار الغدی��ر ،روبهروی
بیمارستان شهدای یافت آباد
مرکز یادگار امام :خیاب��ان آزادی ،خیابان زنجان
شمالی ،جنب ستاد ترخیص
مرکز اتحاد :حکیمیه ،خیابان اتحاد ،اتحاد 5

سرخط

تیمهای ایرانی در  2لیگ مسابقات جهانی ربوکاپ تیم
ژاپن را مغلوب خود کردند.
بیش از  45درصد زنان سرپرس��ت خانوار در کش��ور
بیش از  60سال دارند.
آموزش و پرورش 40هزار نفر را در آزمون کاردانی فنی
و حرفهای آموزش و پرورش پذیرش میکند.
به گفته مدیر دفتر هماهنگی تحقیقات دانش��جویی
وزارت بهداشت  10میلیارد ریال به کمیتههای تحقیقات
دانشجویی اختصاص یافت.

