اخبار

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خبر داد؛

شرکت  20هزار دانشآموز تهرانی در راهپیمایی  13آبان

لزوم نظارت دقیق ناجا
بر ورود کاالها به کشور

وزیر کش��ور بر لزوم نظ��ارت دقیق بر ورود
کاالها به کشور توسط نیروی انتظامی تأکید
کرد.به گزارش ایس��نا ،عبدالرض��ا رحمانی
فضلی در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز در جم��ع خبرن��گاران گف��ت :در
جلسه روزدوش��نبه در خصوص قاچاق کاال
در واحده��ای جنوب��ی که کاالها از مس��یر
غیرقانون��ی و گاه��ا به وس��یله گمرک وارد
میش��ود ،بحث و تبادل نظر شد و دوستان
از وزارت صمت ،نی��روی انتظامی و وزارت
اطالعات نظرات کارشناس��ی و جامعی ارائه
کردند.وی افزود :پس از گذش��ت یک سال
از کاه��ش ورود کاالهای قاچاق و همچنین
کاهش قیمت ارز متأس��فانه ش��اهد کاهش
قیمته��ا در داخ��ل به گونهای ک��ه انتظار
داش��تیم ،نبودیم و از س��وی دیگ��ر نگرانی
برای تش��کیل ابر قاچاق و تقویت آن وجود
دارد؛ ل��ذا تأکید ش��د در نح��وه واردات کاال
نظارت جدی اعمال شود و اولویتبندی نیز
مد نظر قرار گیرد.وزیر کش��ور ادامه داد :در
راس��تای نظارت بیشتر در نحوه واردات کاال
به کشور در خصوص مقابله گمرکات تأکید
شد که دقت بیشتری اعمال شود .همچنین
آییننامهای که توس��ط دولت مصوب شده
باید به صورت دقیق اجرا شود و این موضوع
به استانداران ابالغ خواهد شد .به این ترتیب
نیروی انتظامی در مس��یر انتقال کاالها باید
جدیت کاملی را مد نظر قرار دهد.
ابالغ اخطاریه زیستمحیطی
به واحدهای آالینده بهارستان

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
بهارستان از شناس��ایی سه واحد رنگ کاری
آالینده مس��تقر در خیرآباد این شهرستان در
گش��ت و پایش مام��وران اجرای��ی این اداره
خبر داد .به گزارش ایس��نا ،ش��یدا آکار افزود:
نیروه��ای اداره محی��ط زیس��ت بهارس��تان
در ادامه گش��تهای ش��بانه ،ش��ب یکشنبه
محورهای نس��یم ش��هر ،همدانک ،خیرآباد،
جاده آدران -شهریار ،گلستان ،امامزاده باقر،
سبزدشت و شهرکهای قلعه میر و بهاریه را
به منظور بررسی وضعیت محیط زیستی حوزه
اس��تحفاظی مورد پایش ق��رار دادند.وی در
ادامه با اش��اره به پایش شش واحد صنعتی و
اطمینان از عدم فعالیت آالینده این واحدها در
شب ،اظهارکرد :در پی مشاهده دود ناشی از
پسماندسوزی ،سه واحد رنگ کاری در منطقه
خیرآباد شناسایی و اخطاریه زیستمحیطی به
متصدیان این واحدها ابالغ ش��د تا در مهلت
قانونی نس��بت به اصالح عملکرد و مدیریت
اصولی پس��ماندهای تولیدی اقدام کنند.آکار
همچنین با بیان اینکه شب یکشنبه نیروهای
این اداره با استشمام بوی نامطبوع در منطقه
قلعه میر و بررسیهای میدانی به محل انتشار
بو که یکی از واحده��ای تفکیک و بازیافت
پالس��تیک شهرس��تان بوده مراجعه کردند،
گفت :ای��ن واحد ضایعاتی به دلیل انباش��ت
پسماندهای پالستیکی در یک چهار دیواری
بدون اتخاذ تمهیدات محیط زیس��تی الزم و
هدایت پس��اب به چاه پذیرنده ،موجب انتشار
بوی نامطب��وع در منطقه و آلودگی زیس��ت
محیطی ش��ده اس��ت و برای متصدی واحد
فوق ،اخطاریه زیس��ت محیطی صادر و ابالغ
شد.
ترخیص  15درصد باقیمانده
از  70واگن متروی تهران

مدیرعامل شرکت مترو از ترخیص  15درصد
باقیمانده از  70واگن مترو از گمرک خبر داد
و گفت :این محموله اکنون در اختیار شرکت
واگن سازی تهران جهت سرهمبندی قطعات
و افزودن به خطوط ریلی قرارگرفته اس��ت.به
گزارش ایسنا ،علی امام با اعالم خبر ترخیص
 ۱۵درص��د باقیمان��ده از قطع��ات  ۷۰واگن
متروی تهران از گمرک بندر ش��هید رجایی
گفت :بهمنظور تجهیز ناوگان خطوط مترو در
پایتخت ،تعداد  ۷۰واگن خریداریشده بود که
ترخیص این محموله از گمرک به دلیل انجام
روند پرداخت هزینههای گمرکی و نیز ارزش
افزوده با تأخیر مواجه شد.او ادامه داد :پس از
نامهنگاری شهردار محترم تهران با وزیر امور
اقتصادی و دارایی و همکاری صمیمانه گمرک
جمهوری اسالمی ایران در نیمه نخست سال
 ۸۵ ،97درص��د از کل این محموله ترخیص
شد .در ادامه و با رایزنیهای صورت گرفته ۱۵
درصد باقیمانده نی��ز در تاریخ  22مهر جاری
ترخیص و با  ۲۲تریلر به شرکت واگن سازی
تهران جهت سرهمبندی قطعات تحویل داده
ش��د.امام در ادامه عنوان کرد :خوشبختانه در
حال حاضر  40درصد از روند ساخت قطارهای
مترو در تهران توسط متخصصان کشورمان
بومیسازی شده است .لذا تا هنگامیکه صد
در صد س��اخت قطارهای مترو در کشورمان
بومیس��ازی شود ،مجبوریم برخی از قطعات
موردنیاز را از کشورهای خارجی تأمینکنیم
که محموله ترخیص شده نیز شامل قطعاتی
ن دست است.
از ای 

کل آم��وزش و پرورش ش��هر تهران در
راهیپمای��ی  13آبان اظهار کرد :یوم اهلل
 13آب��ان را به همه م��ردم ایران تبربک
میگوییم؛ مردم همیش��ه حضور موثری
در صحن��ه داش��تهاند و دانشآم��وزان
ش��هر تهران بالغ بر  20هزار نفر در این
راهپیمای��ی حضور موث��ری دارند.وی در
ادامه بیان کرد :همه می خواهند با حضور
در ای��ن راهپیمایی ثابت کنند که منویات

معاون پرورش��ی و فرهنگ��ی آموزش و
پرورش ش��هر تهران از شرکت  20هزار
دانشآموز تهرانی در راهپیمایی  13آبان
خبر داد .به گزارش فارس ،عبدالرس��ول
کریمی معاون پرورش��ی و فرهنگی اداره

مقام معظم رهبری را س��ر لوحه کار خود
قرار داده اند و به تمام جهانیان ثابت کنند
که تا زنده اند همه رزمنده اند .کریمی در
ادامه بیان کرد :برای هفته بس��یج دانش
آم��وزی از  8آب��ان که برابر با س��الگرد
ش��هادت ش��هید فهمیده بود ش��روع به
فعالیت کرده ایم عمال چند فعالیت عمده
را آع��از کردبم مثل برگزاری مس��ابقات
فرهنگ��ی هنری ،کتابخوان��ی ،برگزاری

مس��ابقات قرآن و عترت و نماز و از همه
مهمتر ش��رکت فعال دان��ش آموزان در
مراسم حماس��ی نماز جمعه و حضور بالغ
ب��ر  300دانش آموز در مرقد امام خمینی
(ره) بیعت با آرم��ان های امام و بیش از
 300نفر از دانش آموزان در بهشت زهرا
حضور یافتند و س��نت و س��یره شهدا را
مورد بررس��ی قرار دادند.معاون پرورشی
اداره کل آموزش و پرورش ش��هر تهران

با بیان اینکه تشکلهای دانشآموزی را
نیز امس��ال احیا کردیم ک��ه تبلور عینی
آن را ام��روز میبینیم ،افزود :برای اولین
ب��ار بیش از چندین برابر تش��کلهای ما
اعم از بس��یج دان��ش آموزی ،س��ازمان
دانش آم��وزی ،و جمعیت هالل احمر در
این مراسم حضور داش��تند؛ حضور موثر
دانشآموزان بر اساس منویات رهبری و
منشور گام دوم انقالب است.

مصوبه کاهش تنوع مدارس به مجلس برگشت؛

دستور وزیر برای پیگیری ورود کتب درسی به بازار سیاه

گ�روه اجتماعی:وزی��ر آم��وزش و پرورش درب��اره ورود
کتابهای درس��ی به بازار س��یاه گفت :ب��ا اخباری که
دریاف��ت ک��ردم در برخی مدارس کتاب ب��ه طور کامل
توزیع نش��ده بود ک��ه افرادی را برای رس��یدگی به این
موضوع مأم��ور کردم .به گزارش فارس ،مراس��م زنگ
استکبارستیزی در دبیرستان دخترانه دوره اول علی اکبر
داور برگزار شد.محس��ن حاجی میرزایی وزیر آموزش و
پرورش در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :امروز ،روز بزرگی اس��ت و  ۴رویداد که در ۱۳آبان
 ۵۷،۵۸ ،۴۳و  ۹۷اتفاق افتاد به صورت آش��کاری نقش
دشمنی آمریکا علیه ایران را آشکار میکند و نشان دهنده
مقاومت ملی و پیروزی مردم ما در برابر آمریکاست.وی
ادامه داد :آمریکا شدیدترین فشارها را متوجه ایران کرده
اس��ت و امروز هم��ه میدانند که ای��ن راهبرد تحریم و
فشار ،شکس��ت خورده است.حاجی میرزایی در پاسخ به
پرسش��ی در این خصوص که «چ��را به رغم تأکید مقام
معظ��م رهبری مبنی بر ورود اس��ناد النه جاسوس��ی به
کتب درسی ،هنوز انجام نش��ده است؟» ،گفت :در سند
تحول بنیادین پیشبینی ش��ده است که محتوای کتب
درسی متناسب با ساحتهای تربیتی ششگانه شده است
و امیدواریم بزودی در کتابهای درس��ی گنجانده شود.
وی با بیان در ساحتهای سیاسی و اجتماعی سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش برای تربیت نسل نو تأکیداتی
از جمله سیاسی و اجتماعی پیش بینی شده است ،افزود:
دانشآم��وزان باید درک روش��نی از محی��ط اجتماعی
پیرامونی خود داشته باشند و مقاومت ملت ایران حاکی از

آن است که فرهنگ استکبارستیزی ریشههای محکمی
دارد و همه حساس هستند که در برابر آمریکا یک صدا
و یکپارچ��ه حرکت کنند.وزیر آموزش و پرورش تصریح
کرد :این امر در برنامهریزی درسی هم در دستور کار بوده
و انجام خواهد ش��د و البته در همه مدارس تالشهایی
صورت می گرفته و تقویت خواهد ش��د.وی در پاسخ به
پرسشی درباره ورود کتاب های درسی به بازار سیاه بیان
کرد :با اخباری که دریافت کردم در برخی مدارس کتاب

سردار کمالی تشریح کرد؛

مدیرعامل س��ازمان بیمه س�لامت ضمن اعالم آغاز
طرح پوش��ش بیمه اجباری همگانی سالمت از امروز،
از اف��رادی ک��ه فاق��د هر نوع پوش��ش بیم��ه درمانی
هس��تند ،خواست تا طی ش��ش ماه آتی تدریجا نسبت
ی اقدام کنند تا
به ثبتنام در س��ایت و پوش��ش بیمها 
بار مراجعات به س��امانه قابل کنترل باش��د .به گزارش
ایس��نا ،مهندس طاهر موهبتی در آیین نکوداشت روز
ملی بیمه س�لامت و آغاز برنامه پوشش اجباری بیمه
س�لامت که با حضور معاون اول رییس جمهور ،وزیر
بهداشت ،جمعی از نمایندگان مجلس و  ...برگزار شد،
اظهار داش��ت :هدفمند کردن بیمه رایگان به س��مت
اقش��ار و گروههای نیازمند در جامعه یکی از مهمترین
دستاوردهای سازمان بیمه سالمت است؛ در حالیکه در
سالهای گذشته که بیمه رایگان سالمت ایجاد شده،
بسیاری از افرادی که تمکن مالی داشتند از بیمه تامین
اجتماعی ،صندوق های بیمه سالمت ،پزشکان و حتی
تجار از این نعمت برخوردار شدند.
مدیرعامل س��ازمان بیمه س�لامت ایران با اش��اره به
رفع همپوش��انی بین س��ازمانهای بیمهگر نیز گفت:
مهمتر از رفع همپوش��انی بین س��ازمانهای بیمهگر،
جلوگیری از همپوش��انیهای جدید است .در چارچوب
تفاهم نامهای که با س��ازمانهای بیمهای منعقد ش��د،
همپوش��انی کنترل میش��ود و دو میلیون و  ۳۰۰هزار
نفر فق��ط در بخش تامین اجتماعی ،رفع همپوش��انی
ش��د و در زمان دریاف��ت خدمت نیز به دلیل توس��عه
زیرساختهای فناوری اطالعات ،همپوشانیها کنترل
میش��ود.موهبتی خاطرنش��ان کرد :روزی در کش��ور
اب�لاغ راهنماهای بالینی آرزو بود؛ اما امروز با توس��عه
زیرساختهای فناوری اطالعات ۴۳۰ ،راهنمای بالینی
اب�لاغ و عملیاتی ش��ده اس��ت و اگر ف��ردی در موارد

غیراورژانس��ی مراجعه کند ،نمیتوان��د به فاصله یک
یا دو روز ،خدماتی مانند س��ی تی اس��کن و ام آر آی
را دریاف��ت کند .با یک ویرایش در س��ونوگرافی زمان
حاملگی باعث شد که رتبه اول خدمات تصویربرداری
که مربوط به س��ونوگرافی زم��ان حاملگی بود به رتبه
شش��م کاهش یابد.وی در حاش��یه مراس��م و در جمع
خبرن��گاران در خصوص چگونگ��ی تامین اعتبار طرح
پوش��ش اجباری بیمه سالمت ،گفت :از آنجایی که در
اواسط سال هستیم طبیعتا برای سال جاری بودجهای
برای طرح پیشبینی نش��ده ،اما طبق فرمایشات دکتر
جهانگی��ری و دکت��ر نمک��ی ،در این ش��رایط خاص
اقتصادی دولت توجه ویژهای به بیمه س�لامت خواهد
داش��ت.موهبتی افزود :در بودجه س��ال آینده ،ممکن
است بودجه این طرح از محل رایانهها یا محل مالیات
بر ارزش افزوده تامین ش��ود ،ام��ا در حال حاضر برای
 ۱۸۰روز پیشرو نمیخواهیم مردم را نگران کنیم و با
کمک دستگاههایمرتبط مانند سازمان برنامه و بودجه
و دولت محترم ،مشکالت را حل میکنیم.وی در پایان
از مردم خواس��ت تا در ۶ماه پیش رو تدریجا نسبت به
ثبتنام در س��ایت و پوش��ش بیمهای اقدام کنند تا بار
مراجعات به سامانه قابل کنترل باشد.

اخبار حوادث
کشف کتابهای خطی
در خانه فروشنده موادمخدر

عملیات ش��بانه بازداشت فروشنده موادمخدر
با کش��ف کلکس��یونی از اموال مس��روقه و
موادمخدر از مخفیگاه وی به پایان رس��ید.به
گزارش تسنیم ؛ شب یکشنبه بود که عوامل
کالنت��ری  106نامج��و و  128تهرانن��و در
راستای پاکسازی نقاط آلوده و جرمخیر ،زن و
مردی جوان را که فروشنده موادمخدر بودند،
بازداش��ت کردند.این عملی��ات ابتدا در محله
صفا ،خیابان شهرس��تانی با بازداشت این زن
و مرد جوان و کش��ف موادمخ��در از این دو
نف��ر کلید خورد ،در ادام��ه مأموران پلیس در
تحقیقات اولیه متوجه شدند این دو متهم ،از
فردی دیگر اقدام به تهیه موادمخدر میکنند
که گام بعدی عملیات ،با بازداش��ت فروشنده
اصلی موادمخدر در یک منزل مس��کونی در
خیابان پیروزی انجام شد.در نهایت مأموران
حدود س��اعت  21شب یکش��نبه ( 12آبان
 )98ضم��ن هماهنگی با مق��ام قضایی وارد
مخفیگاه فروش��نده موادمخدر ش��ده و این
متهم سابقهدار بازداشت شد.سرهنگ اردشیر
نادری؛ س��رکالنتر یازدهم پلیس پیشگیری
تهران بزرگ در جمع خبرنگاران در حاش��یه
دس��تگیری ای��ن متهم��ان ،اظهار ک��رد :از
مخفیگاه فروشنده موادمخدر تعدادی زیادی
اموال مسروقه کشف شد.وی تصریح کرد :در
میان این اموال تعدادی کتب نفیس و خطی
قدیمی ،موادمخدر ،ضبط و باند مس��روقه و
سایر اقالم کشف شد.
بلیعده شدن هیوندا
در گودال  ۳متری خیابان ایران

دستگیری سارق لپ تاپ های دانشجویان
ش��گرد به اداره بیس��تم واصل شد که در
بررس��ی های بیشتر مش��خص شد سرقت
توس��ط همان  ۲مرد ج��وان صورت گرفته
اس��ت.این مق��ام انتظام��ی تصری��ح کرد:
کارآگاهان با به دست آمدن این اطالعات
موفق به شناس��ایی هویت یکی از سارقان
به ن��ام «رامین» ش��دند که ب��ا انعکاس
موض��وع به بازپ��رس پرونده دس��تگیری

س��ارق صادر شد.میرزکی افزود :در مورخه
یکم آبان م��اه کارآگاهان در یک عملیات
پلیسی موفقشدند رامین را در مخفیگاهش
در محدوده شرق تهران دستگیر کنند.وی
عنوان ک��رد :در تحقیقات ص��ورت گرفته
از س��ارق ،متهم ضمن اعت��راف صریح به
سرقت به کارآگاهان ،گفت در حدود  ۶ماه
است به همدس��تی یکی از دوستانم به نام
«سعید» اقدام به سرقت اموال
دانش��جویان در دانشگاه های
عالم��ه طباطبائ��ی و تربی��ت
م��درس کرده ای��م که پس از
سرقت اموال را به مغازه داری
در محدوده چه��ارراه ولیعصر
می فروختیم .همدس��تم سعید
نی��ز در یکی از س��رقت ها با
من بود و پس از س��رقت لپ
تاپ آن را به قیمت  ۷میلیون

خودروی سواری هیوندا به علت فروکش کردن
زمین و بازش��دن دهانه چاه ،به داخل چاه در
خیابان مجاهدین اسالم ،ابتدای خیابان ایران
سقوط کرد.به گزارش تسنیم؛ ساعت 15:30
روز یکشنبه س��قوط خودرو به داخل گودال
در خیابان مجاهدین اس�لام ،ابتدای خیابان
ای��ران برجهای مس��کونی بهنام به س��امانه
 125اعالم شد که آتشنشانان ایستگاه 120
و نجات یک به هم��راه خودروی جرثقیل 6
تنی ،گروه پش��تیبانی یک آتشنشانی تهران
با هماهنگی س��تاد فرماندهی این س��ازمان،
به محل حادثه اعزام شدند.مهدی جانعلیان؛
فرمانده نجاتگران آتشنش��انی تهران درباره
جزئیات این حادثه اظهار کرد :یک دس��تگاه
خودروی سواری هیوندا در محوطه پارکینگ
برجهای مس��کونی توقف کرده ب��ود که به
علت فروکش کردن قسمتی از کف محوطه
پارکینگ و بازش��دن دهانه چ��اه ،گودالی به
قطر سه متر پدیدار شد و به دنبال این حادثه
ای��ن خودرو به هم��راه آوار خ��اک به داخل
گودال ایجاد شده ،س��قوط کرد ،به طوریکه
در سطح زمین اثری از خودرو دیده نمیشد.
وی تصریح کرد :آتشنش��انان به سرعت با
کشیدن نوار هشداردهنده و مشخص کردن
محیط پرخطر ،ایمنسازی الزم را انجام دادند،
س��پس به طور کامل وضعیت خودرو بررسی
و برای جلوگیری از آتشسوزی احتمالی یک
رش��ته لوله آبرسانی به صورت آماده تا محل
حادثه کشیده شد.
دستگیری  ۹سارق دیوارههای صوتی
بزرگراههای پایتخت

معاون مبارزه با جرائم سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی پایتخت خبر داد؛

معاون مبارزه با جرائم سرقت وسائط نقلیه
پلیس آگاهی پایتخت ،از دس��تگیری یک
س��ارق جوانی خب��ر داد که ب��ا مراجعه به
مراکز دانش��گاهی  ۱۰لپ ت��اپ و دوربین
عکاسی دانشجویان را سرقت کرده بود.
ب��ه گزارش مهر ،س��رهنگ کارآگاه س��ید
ش��مس الدین میرزکی در تشریح این خبر،
اظهار کرد :در س��اعت  ۱۰صبح بیس��ت و
یکم مهرماه امس��ال در تماس تلفنی مرد
جوانی به مرکز فوریت های پلیسی  ۱۱۰از
سرقت رفتن کوله پشتی که حامل لپ تاپ
و دوربین عکاسی اش بود به کالنتری ۱۴۸
انقالب اعالم شکایت کرد.وی بیان داشت:
پ��س از تحقیق��ات اولیه توس��ط ماموران
کالنتری  ۱۴۸انقالب ،پرونده تشکیل شده
برای رسیدگی تخصصی و شناسایی متهم
با دستور بازپرس شعبه  ۱۵دادسرای ناحیه
 ۶تهران در اختیار کارآگاهان اداره بیس��تم
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اگر بیمه ندارید ،برای ثبتنام «بیمه اجباری سالمت» اقدام کنید

وارد دانش��گاه هم شوند طبیعتا این آموزشها
بیشتر هم خواهد شد و طبیعی است که نباید
از این توان و پتانسیل موجود در دوره سربازی
صرف نظر کرد .به همین دلیل هم ما به دنبال
این هس��تیم تا این اف��راد آموزشهای دوران
تحصی��ل خ��ود را در دوره س��ربازی اجرایی
کنند تا هم مدت س��ربازی موجب فراموش��ی
این مهارت نش��ود و ه��م در این دوره فضای
کافی را در اختیار داش��ته باشند.سردار کمالی
از برنامهریزی برای ساماندهی اطالعات این
افراد نیز خبر داد و گفت :بنا ش��د در در قالب
ط��رح «قدر» اطالع��ات این افراد از س��وی
س��ازمان وظیف��ه عمومی ناجا جم��ع آوری و
ثبت ش��ود تا در هنگام اعزام به س��ربازی از
همان ابتدا در تقس��یمبندی و یگانهای این
افراد م��وارد الزم مدنظر ق��رار بگیرد.به گفته
س��خنگوی قرارگاه مهارت آموزی س��ربازان
نیروهای مس��لح ،اجرای ای��ن طرحها و ارائه
چنین تسهیالتی برای سربازی دیگر افراد نیز
وجود دارد که به زودی در مورد جزئیات قطعی
آن اطالع رسانی خواهد شد.

قرار گرفت.وی تصریح کرد :ش��اکی پس
از حض��ور در پلیس آگاهی ب��ه کارآگاهان
گفت که من دانش��جوی دانش��گاه عالمه
طباطبائ��ی هس��تم .در روز س��رقت برای
مطالعه به کتابخانه دانشگاه مراجعه کردم،
در ح��ال کار با ل��پ تاپم ب��ودم که برای
انجام کاری لپ تاپ را رها کردم و پس از
گذشت کمتر از  ۵دقیقه متوجه شدم کوله
پشتیام که حاوی دوربین عکاسی و
لپ تاپ بود ،به سرقت رفته است.
معاون س��رقت وسائط نقلیه اذعان
داش��ت :کارآگاهان پس از شنیدن
اظهارات ش��اکی به محل س��رقت
مراجعه که در تحقیق��ات میدانی،
چهره س��ارقان که  ۲جوان حدوداً
 ۲۵س��اله بودند ،بدس��ت آمد.وی
بیان داش��ت :در ادام��ه تحقیقات،
پرونده دیگری به همین ش��یوه و
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت مطرح کرد؛

تسهیالت جدید سربازی به هنرستانیها

س��خنگوی قرارگاه مهارت آموزی س��ربازان
نیروهای مسلح از ارائه تسهیالت جدید برای
س��ربازی دانش آموزان هنرس��تانی خبر داد.
س��ردار موس��ی کمالی در گفتوگو با ایس��نا
با بی��ان اینکه برخی از اف��راد تصور میکنند
ک��ه فضا برای خدمت س��ربازی دانشآموزان
هنرس��تانی وجود ندارد ،اظهار کرد :این تصور
در حال��ی مطرح میش��ود ک��ه ظرفیتهای
زیادی ب��رای دوران س��ربازی ای��ن افراد در
نیروهای مسلح وجود دارد .طبق آماری که ما
در اختیار داریم در حال حاضر  ۹۴۵هزار دانش
آموز در  ۲۰۳رش��ته در  ۶۹۶۱هنرستان کشور
در حال تحصیل هستند که  ۶۳درصد از آنان،
معادل  ۵۹۵هزار نفرشان را دانش آموزان پسر
ش��امل میش��وند که باید تکلیف سربازیشان
را مش��خص کنند .س��ردار کمال��ی ادامه داد:
در همین راس��تا نیز برای س��ربازی این افراد
برنامهریزیهای��ی را انجام دادیم و بنا ش��د تا
در دوران س��ربازی از مهارته��ا و توان این
افراد متناسب با تخصصی که دارند بهرهگرفته
شود و پس از پایان دوره خدمت سربازی هم
گواهی معتبر در کن��ار کارت پایان خدمت به
آنان ارائه خواهد شد و از حمایتهای قرارگاه
مهارت آم��وزی برای فعالی��ت در حوزه مورد
عالقه خود برخوردار خواهند بود.س��خنگوی
ق��رارگاه مهارت آم��وزی س��ربازان نیروهای
مس��لح با بیان اینکه در س��ال قبل  ۱۸۰هزار
دانش آموز هنرس��تانی موف��ق به اخذ مدرک
دیپلم شدهاند ،گفـت :این تعداد بین  ۱۴۵۰تا
 ۲۰۰۰ساعت آموزش مهارت دیدهاند که اگر

به طور کامل توزیع نشده بود که چند نوبت کنترل کرده
و در تمام اس��تانها نظ��ارت کردیم و اف��رادی را برای
رس��یدگی به این موضوع مأم��ور کردیم .حاجیمیرزایی
ادامه داد :آمار آنها که ثبت نام نکردهاند مش��خص است
و آنها شناس��ایی شده اند و با آنها تماس گرفتیم؛ برخی
کال ثب��ت نام اینترنتی انجام نداده بودند .برخی ثبت نام
انجام داده بودند ولی مدارس جابجا ش��ده بود؛ همچنین
کوتاهی هایی از سوی برخی مسؤولین مناطق شده بود.

وی با تأکید بر اینکه بیش از تعداد دانش آموزان با کاغذ
یاران��های کتاب چاپ کردیم و قیم��ت کتب  40درصد
قیمت واقعی است و نیازی به مراجعه به کتابفروشی ها
نیست ،درباره فروش کتاب های درسی در میدان انقالب
به چندبرابر قیمت اظهار کرد :دستور دادم پیگیری کنند؛
ممکن اس��ت برخی از طریق برخی مناطق بیرون رفته
باشد یا سرقت شده باشد و البته اگر کپی هم شده باشد،
غیرقانونی اس��ت .وزیر آموزش و پرورش افزود :امسال
روش توزیع کتاب تفاوت کرده بود و برخی از آن خرسند
نیس��تند و ممکن است فضاس��ازیها نشانه آن باشد اما
اکنون اش��کاالت برطرف شده اس��ت .وی در پاسخ به
این پرس��ش که آی��ا مصوبه تنظیم بخش��ی از مقررات
مالی ،اداری و پش��تیبانی آموزش و پرورش در ش��ورای
نگهبان رد شده است گفت :بله ،شورای نگهبان به اکثر
بندها ایراد گرفته اس��ت ،بندهایی چون اختصاص یک
درصد درآمد ش��رکت ها ،اجاره دادن واحدهای آموزشی،
اعمال مدرک دوم فرهنگیان و کاهش تنوع مدارس که
مالحظاتی داش��ته و به مجلس برگش��ته است تا ببینیم
چه اقداماتی انجام میدهند.حاجیمیرزایی درباره ایرادات
وارد بر مصوبه تنوع مدارس ادامه داد :طبق رویه ای که
بین مجلس و شورای نگهبان برقرار است به موضوعاتی
که ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ورود میکند مجلس
نباید ورود کند و برعکس؛ زیرا مدارس سمپاد موضوعی
اس��ت که شورای عالی انقالب فرهنگی به آن وارد شده
و اساسنامه آن را تصویب کرده است که مورد ایراد قرار
گرفته است.
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توم��ان فروختیم.این مقام انتظامی توضیح
داد :کارآگاه��ان در ادام��ه پرون��ده متوجه
ش��دند س��عید به یکی از ش��هرهای غربی
کشور متواری شده اس��ت.معاون مبارزه با
جرائم سرقت وس��ائط نقلیه پلیس آگاهی
پایتخت اف��زود :کارآگاهان ب��ا مراجعه به
مخفیگاه مالخر تعداد  ۹دس��تگاه لپ تاپ
و  ۲عدد دوربین عکاس��ی س��رقتی کشف
و ب��ه همراه مالخر به اداره بیس��تم منتقل
کردند.میرزک��ی در انته��ا گفت :با توجه به
دستگیری س��ارق و اعتراف به بیش از ده
ها فقره سرقت لپ تاپ و دوربین عکاسی
از دانش��جویان و شناس��ایی مالکان اموال
سرقتی متهم با صدور قرار قانونی از سوی
بازپرس شعبه  ۱۵دادسرای ناحیه  ۶تهران
برای انجام تحقیقات تکمیلی و دستگیری
همدست متواری وی در اختیار کارآگاهان
اداره بیستم پلیس آگاهی قرار دارد.

فرمانده ی��گان حفاظت ش��هرداری تهران از
دستگیری سارقان دیوارههای صوتی بزرگراهها
خبرداد.سردار کریم بیات در گفتوگو با ایسنا،
در مورد ربودن دیواره صوتی بزرگراههای تهران
گفت :چندی پیش  ۹نفر از سارقانی که اقدام به
ربودن دیوارههای صوتی کردند ،شناسایی شدند
که توس��ط پلیس آگاهی دستگیر شدند.وی با
بیان اینکه اخیرا سرقت مجدد نداشتیم؛ اما عمده
سرقتها در بزگراه حکیم و صیاد شیرازی رخ
داده است ،اظهار کرد :دیوارههایی ربوده شدند
که از دید دوربینها ،خارج بود و به همین دلیل
این افراد موفق به سرقت در نقاط خلوت شدند.
بیات با رد فعالیت باندی این سارقان گفت :این
س��ارقان فعالیت باندی نداشتند و این افراد به
دلیل دیوارههای آهنی ،آن را سرقت کردند.وی
ب��ا بیان اینکه با توجه به اینکه این دیوارههای
صوتی ،خرید قبل هستند و فرمت خاصی دارند،
افزود :در حال رایزنی با معاونت مربوطه هستیم
تا نس��بت به جایگزینی با دیوارههای جدید با
ضریب ایمنی باالتر اقدام کنند.

