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اخبار
عدم آگاهي کاربران يکي از
علل مهم وقوع جرايم سايبري

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات
ناجا با بيان اينکه افزايش ســواد رسانهاي
باعث کاهش آســيبهاي فضاي سايبري
ميشــود ،گفت :يکــي از مهمترين علل
وقوع جرايم در فضاي مجازي عدم آگاهي
کاربران است.به گزارش فارس  ،سردارسيد
کمالهاديانفر رئيس پليس فضاي توليد و
تبادل اطالعــات ناجا در حاشــيه بازديد
از پليس فتــا فرماندهي انتظامياســتان
هرمزگان گفت :در سالهاي اخير استفاده
از فناوريهــاي روز به ســرعت افزايش
داشــته و اين موضوع باعث شده مجرمان
ســايبري با شگردهاي مختلف از کاربران
اينترنتــي کالهبرداري کنند.وي افزود :در
اســتان هرمزگان در ســه ماهه اول سال
جاري وقوع جرايم  33.56درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل افزايش داشته که با
تالش کارشناسان پليس فتا  98.99درصد
از جرايم در استان کشف شده است.رئيس
پليس فتا ناجا خاطر نشــان کرد :برداشت
غير مجاز از حســاب بــا  34.17درصد،
مزاحمتهــاي اينترنتي با  22.11درصد و
کالهبرداري رايانــهاي با  20.6درصد در
رتبههاي اول تا سوم بوده است.
ساماندهي نيروي انساني مدارس
تا پايان مرداد ماه

رئيس مرکز برنامهريزي ،نيروي انساني و
فناوري اطالعات آموزش و پرورش گفت:
ساماندهي نيروي انساني مدارس تا پايان
مرداد ماه انجام ميشود.به گزارش فارس،
اسفنديار چهاربند رئيس مرکز برنامهريزي،
نيروي انساني و فناوري اطالعات آموزش
و پرورش در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
در تابستان فصل ساماندهي نيروي انساني
است و بسيار اقدام مهميدر نظام تعليم و
تربيت است؛ ســاماندهي نيروي انساني با
هدف کاهش نابرابريها و کيفيتبخشي
انجام ميشود.وي با بيان اينکه ابزار تحقق
هدف ،شاخصهاســت ،گفــت :يکي از
شاخصها نسبت دانشآموز به معلم است
يعني بايد اطمينان پيدا کنيم اين شاخص
تضمين کننده دسترســي دانشآموزان به
مدارس و آموزش و پرورش است.چهاربند
ادامه داد :شاخص ديگر نسبت دانشآموز
به کارکنان آموزشي يا کارکنان تخصصي
شامل معلم ،مربي ،مشاور ،معاون آموزشي،
معــاون اجرايي ،معاون پرورشــي ،معاون
فناوري و مدير مدرســه اســت و شاخص
ديگر نســبت دانشآموز به کل کارکنان
آموزش و پرورش است .وي با بيان اينکه
شــاخص ديگر نســبت معلم به کارکنان
آموزشي اســت ،گفت :در سال 1397اين
نسبت  70درصد به  30درصد است يعني
 70درصد معلم و ساير کارکنان آموزشي،
 30درصد است؛ اين در حاليست که طبق
قوانين اداري و استخدامياين عدد بايد 75
درصد به  25درصد است.
 ۷۰راس کل و قوچ وحشي تلف شدند

مديرکل محيط زيســت استان کرمان از
تلف شدن بيش از  ۷۰راس حيات وحش
بر اثر شيوع طاعون نشــخوار کنندگان
کوچــک ( )pprدر پــارک ملي خَ بر در
طــي يک هفته خبر داد و گفت :وضعيت
پارک ملي در حــال حاضر تحت کنترل
اســت.رضا جزيني زاده مديرکل محيط
زيســت اســتان کرمان در گفت و گو با
فارس ،از تلف شــدن بيــش از  70راس
حيات وحش بر اثر شيوع طاعون نشخوار
کنندگان کوچــک ( )pprدر پارک ملي
خَ بر در طي يــک هفته خبر داد و گفت:
وضعيت پارک ملي در حال حاضر تحت
کنترل اســت.وي با اشاره به اينکه موج
دوم شــيوع اين طاعون آغاز شده است
گفت :به دليل صعب العبور بودن منطقه
تخميــن دقيــق تلفات ممکن نيســت.
مديرکل محيط زيســت استان کرمان با
بيان اينکه اين بيماري براي نخســتين
بار در اســتان کرمان ديده شــده است،
اظهار داشت :به دليل نبود نظارت کافي
بر روي ورود دامهاي قاچاق اين بيماري
به حيات وحش منطقه منتقل شده است.
جزيني از ضدعفوني شــدن مدخل ورود
پارک ملــي خَ بر و کنتــرل دقيق ورود
خروج گردشگران خبرداد و بيان داشت:
اين بيماري براي انسان خطري ندارد اما
انســان ميتواند ناقل آن باشد.وي ادامه
داد :نيروهاي محيط زيســت اســتان از
زمان شيوع بيماري گشت و پايش روزانه
در منطقه ،معدوم سازي اصولي الشهها،
ضد عفوني آبشــخورها و ساير اقدامات
الزم را آغــاز و از گســترش بيماري و
افزايش تلفات جلوگيري کرده اند.طاعون
نشــخوارکنندگان کوچک ( )pprکه به
نام «طاعون بز» نيز شــناخته ميشــود
يک بيماري ويروســي مســري و بسيار
ي باشــد که عمدتا گوسفند و
خطرناک م 
بز اهلي و وحشي به آن مبتال ميشوند.

يك اســتاد دانشگاه و جمعيت شناس
درخصوص ميزان تحصيالت دختران
ايرانــي با بيــان اينکه بيــش از ۵٠
درصد زنــان داراي تحصيالت عالي
در جستجوي کار هستند گفت :بيش
از يک ميليون نفــر از دختران باالي
 ٣۵ســال به تجرد قطعي رسيدهاند.
شهال کاظميپور،با بيان اينکه جمعيت
دختران متولد پنج ساله دوم دهه ،۶۰

شانس حداقلي ازدواج دهه شصتيها

چهار ميليون نفر اســت ،افزود :تعداد
دختران متولد در پنج ســاله نخست
دهه  ،۷۰حدود سه ميليون نفر و متولد
پنج ســاله دوم اين دهه به دو ميليون
و  ۷۰۰هزار نفر ميرســد.وي با اشاره
بــه داليل کاهش بــاروري در ايران
اظهار کرد :تبليغات مربوط به کاهش
باروري ،توســعه شهرنشيني ،افزايش
ضريــب باســوادي و تکنولوژيهاي

ارتباطي از جمله داليل کاهش باروري
در ايران هستند .اين جمعيت شناس با
اشاره به اينکه در رده سني  ۳۰تا ۳۴
سال که مربوط به دختران متولد نيمه
اول دهه  ۶۰هستند ،هنوز  ۶۴۵هزار
دختر مجرد وجــود دارد که در ميان
آنها شــانس ازدواج به حداقل رسيده
است .در مجموع دختران ازدواج نکرده
زير  ۵۰ســال به بيش از يک ميليون

اخبار
نفر ميرســد .اين ارقام نشان ميدهد
دختراني که به ســن تجــرد قطعي
رســيدهاند شــانس و فرصت ازدواج
آنها به حداقل ميرسد و بيش از يک
ميليون نفر از دختران باالي  ۳۵سال
به سن تجرد قطعي رسيدهاند و فرصت
ازدواج بــراي آنها به حداقل رســيده
است.وي با اشاره به اينکه نزديک به
دو درصد از دختران  ۱۵تا  ۳۴ســال

 ۶کيلومتر از خط هفت متروی تهران
به بهرهبرداري رسيد

بر اثر فوت و يا طالق بدون همســر
هستند ،اظهار کرد :در اين سنين تنها
۳۷صدم درصد از دختران بر اثر طالق
و  ۱.۹درصد از آنها بر اثر فوت ،بدون
همسر هستند.

بیماران کلیوی:

به دلیل گرانی دارو دیالیز سخت را بر پیوند ترجیح میدهیم

گروه اجتماعي :بيمــاران كليوي اين
روزهــا با هزينههاي کمرشــکن دارو
دارو مواجه هســتند و براي فرار از اين
هزينهها دياليز ميكنند و سعي ميكنند
سراغ پيوند كليه نروند .به گفته رئيس
انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي
از داروهايــي که بيمــاران پيوند کليه
مصرف ميکردند ،اوايل امســال براي
يــک دوره  ۱۳۰هزار تومــان بود که
ناگهان به  ۲۶۰هزار تومان و در نهايت
به  ۳۲۰هزار تومان رســيده اســت .با
انتشــار اين خبر ،اعضاي كميســيون
بهداشت مجلس شــوراي اسالمياز
پيگيري مشــكالت بيماران پيوندي و
رفع دغدغه دارويي آنها در جلســات
خود خبر دادند.
«بشــير خالقــي» عضو کميســيون
بهداشــت و درمان مجلس شــوراي
اسالميدر گفت و گو با «عصر ايرانيان»
به مشكالت بيماران كليوي در تامين
هزينه دارو اشــاره كرد و اظهار داشت
 :بيمــاران كليوي وضعيت جســميو
روحي مناســبي ندارند و زمانيكه بعد
از عمل از شمول بيماران خاص خارج
ميشوند بايد هزينه دارو را بپردازند كه
اين موضوع صحيح نيست و بايد هرچه
سريع تر چاره انديشيهاي الزم در اين
خصوص صورت گيرد.
وي ادامه داد :ما به زودي مشــكالت
بيماراني را كه مــورد پيوند كليه قرار
گرفتند و نياز به مصرف داروهاي گران
قيمت دارند را در كميســيون بهداشت
مجلس مورد رسيدگي قرار خواهيم داد
تا مشخص شود كه چرا بيمهها داروي
اين بيماران را بعد از عمل مورد پوشش
قرار نميدهند.
اين عضو كميسيون بهداشت مجلس
شــوراي اســاميادامه داد  :بيماري
كليــوي ســرماخوردگي نيســت و
ســالهاي طوالني قبل و بعد از عمل
نياز به درمــان دارد و بيماران مطمئن
باشند پيگيري جدي در اين خصوص
صورت ميگيرد؛ چون ادامه اين روند
به صالح جامعه نيست.
بررسي مشكالت بيماران پيوندي
در كميسيون بهداشت مجلس

«اكبر تركي» عضو كميسيون بهداشت
مجلس شوراي اسالمينيز در اين باره
به «عصر ايرانيــان» گفت  :در بحث

دارو با تغييراتي كــه در نرخ ارز ايجاد
شده وزارت بهداشــت و درمان اعالم
كرده كه داروهاي مــورد نياز بيماران
خــاص را به خصــوص پيونديها با
همان دالر  3800يا  4200تامين شود
و نبايد طبق صبحتهاي خودشان نيز
شاهد افزايش قيمت باشيم .
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس
تاکید کرد :افرادي كــه دياليز و پيوند
كليه ميشوند معموال به خاطر مزمن
بودن بيماري شــان كم در آمد هستند
ونميتوانند هزينه دارو و زندگي شان را
به راحتي تامين كنند بنابراين ضروري
اســت در ايــن خصــوص تمهيداتي
انديشــيده شــود تا داروهاي خارجي
بيمــاران بعد از عمل تحت پوشــش
بيمه قرار گيــرد و ما در اولين فرصت
در كميسيون بهداشت موضوع را مورد
بررسي قرار خواهيم داد و از مسئولين
وزارتــي نيز در اين خصوص ســوال
خواهيم كــرد .وی ادامه داد :ضروري
است جهتگيري به سمتي باشد تا اين
افراد دغدغهاي براي تامين دارو نداشته
باشند.
افزايــش  ۱۰۰تــا  ۲۰۰درصدي
قيمت دارو از اسفندماه سال ۹۶

داريوش آرمان رئيــس انجمن خيريه
حمايت از بيماران کليوي در گفتوگو
با ايلنا نسبت به افزايش قيمت داروهاي
بيماران دياليزي و پيوند کليه هشــدار

داد و  :افزايــش  ۱۰۰تا  ۲۰۰درصدي
قيمت دارو را از اســفندماه سال  ۹۶تا
اين لحظه شــاهد هستيم؛ البته وزارت
بهداشت اعالم کرد که طبق تعرفهها
عمل ميکند ،امــا همانطور که گفتم؛
موضوع اصلي گران شــدن خو ِد دارو
اســت.وي تصريح کرد :داروهايي که
بيماران پيوند کليه مصرف ميکردند،
اوايل امسال براي يک دوره  ۱۳۰هزار
تومــان بود که ناگهان بــه  ۲۶۰هزار
تومان و در نهايت به  ۳۲۰هزار تومان
رسيده اســت .اين دارو براي بيماران
پيوند کليه پرمصرف نيز هست.
رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران
کليوي خاطرنشان کرد :تمام داروهاي
بيماران پيوندي و دياليزي گران شده
اســت و دست کم صد در صد افزايش
و برخــي از داروها نيــز تا  ۲۰۰درصد
افزايش قيمت داشته است.اين مسئله
رســما به وزارت بهداشــت و حتي به
وزارت کار منتقــل و اعالم شــده که
هزينــه داروهاي بيمــاران دياليزي و
پيوند کليه کمرشکن شده است.

تحت پوشــش بيمه نيست ،و مشکل
اصليتر اين اســت که بيماران پيوند
کليه بايــد براي زنده مانــدن و زنده
نگهداشــتن عضو پيوندي هر روز بايد
داروهاي مختلفي را مصرف کنند ،اما
متاســفانه به محض اينکه وارد چرخه
پيوند کليه شده و عمل پيوند را انجام
ميدهند ،از شمول بيماران خاص خارج
ميشوند و بايد هزينه دارو را بپردازند و
اين در حالي است که برخي از داروهاي
حياتي بيماران پيوند کليه چون خارجي
است ،اصال مشمول بيمه نيست.
وي خاطرنشــان کرد :در بين بيماران
دياليزي افرادي هســتند که ماهيانه تا
يک ميليون تومان هزينه دارو پرداخت
ميکنند و مشکل جديتر اين است که
با توجه به وضعيت گراني دارو برخي از
بيماران که شرايط پيوند کليه را دارند و
نوبت آنها فرا رسيده ،اعالم ميکنند که
با شرايط دياليز راحتتر هستيم ،چون
امکان پرداخــت هزينههاي دارويي و
مراقبتهاي بعد از پيونــد را ندارند و
براي آنها اين هزينهها سنگين و گران
است و به همين خاطر ترجيح ميدهند
در شرايط دياليز باقي بمانند.

آرمان با اشاره به اينکه بخشي از داروها
که تحت پوشش بيمهها نيست ،بسيار
گران شده است ،گفت :بيماران دياليزي
جزو بيماران خاص هستند که مزاياي
بيمهاي دارند ،اما برخي از داروهاي آنها

يک بيمار دياليزي هفت برابر بيمار
پيوند کلي ه هزينه دارد

داروهاي بعد از عمل تحت پوشش
بيمه نيست

پورسيدآقايي :پاسخ نميدهم

توزيع  ۴هزار آرم طرح ترافيک سيار با شارژ يک ميليوني
معاون حملونقل ترافيک شهرداري تهران در
خصوص توزيع  4هزار آرم طرح ترافيک سيار
بين نهادها و اقشار خاص با شارژ يک ميليون
توماني ،گفــت :در اين باره توضيح نميدهم.
هر اقداميصورت گرفته طبق مصوبه شوراي
ترافيک بوده است.
محسن پورســيدآقايي در گفتوگو با فارس،
در پاســخ به اين پرسش که بر اساس مصوبه
شورا بايد اساميرسانههاي دريافتکننده آرم
طرح ترافيک خبرنــگاري را اعالم ميکرديم
ولي اين امر رخ نداده اســت ،گفت :پاسخ اين
موضوع را به شورا دادهام و دليلي ندارد به شما
توضيح بدهم.وي ادامه داد :ليست خبرنگاران
را منتشــر کردهايم ،شــما بگرديد ببينيد چه
افرادي خبرنــگار نيســتند.معاون حملونقل
ترافيک شــهرداري تهران در پاســخ به اين
پرســش که نمايندگان مجلس و فرزندانشان
برخــي از مديــران شــهرداري و کارمندان
شــهرداري آيا جزو خبرنگاران بودند که آرم
خبرنــگاري با تخفيــف  90درصدي دريافت
کرده اند ،گفت :همينها خوب اســت ما هم
به دنبال اين هســتيم شــماها بگرديد ببينيد
چه کساني حقشــان نبوده که آرم خبرنگاري
دريافت کنند ولي دريافت کردهاند و فشار افکار
عموميخوب است .به گفته پورسيدآقايي ،تمام
کســاني که طرح ترافيک خبرنگاري دريافت
کردهاند مدارک داشتهاند .وي در پاسخ به اين
پرســش کسي که تأييد ميکرد آيا نمايندگان
مجلــس را نميشــناخته که بــه آنها طرح
خبرنگاري داده اســت ،گفت :چرا ميدانستند
و ميشــناختند امــا برخي نماينــدگان مدير
مسئول رســانه بوده و طبق ضوابط بايد طرح
دريافت ميکرد.پورسيدآقايي در پاسخ به اين
پرســش که فرزندان نمايندگان نيز بايد طرح
خبرنگاري ميگرفتند ،گفــت :همه آنها نامه
داشــتند که در مؤسسه کار ميکنند خب حاال
ما بايد چه کار کنيم.معاون شــهردار تهران در
پاســخ به اين پرسش که چرا اسم رسانهها را

اعالم نکرديد ،گفت :اگر اسم رسانهها را اعالم
کنيم سهمخواهي ميشود و بعد ميگويند که
کدام رســانه چقدر آرم دريافت کرده اســت.
پورسيدآقايي افزود :در حال رسيدگي هستيم
و افرادي کــه خبرنگار نبودنــد و نامه دروغ
گرفتهاند را حذف ميکنيم همين حاال هم چند
نفري را حذف کردهايم .وي در پاســخ به اين
پرســش که چند نفر را حذف کردهايد گفت:
کميته گذاشتهايم هنوز نهايي نشده از شوراي
شهر هم دعوت کردهايم تا يک نفر را معرفي
کند و مشترک ًا کســاني که مدارکشان درست
نبوده را حذف کنيم.معاون حملونقل ترافيک
شهرداري تهران در پاســخ به اين پرسش 4
هزار آرم طرح ترافيک ســيار بيــن نهادها و
اقشار خاص با شارژي يک ميليوني توزيع شده
است ،گفت :در اين باره توضيح نميدهم طبق
مصوبه شوراي ترافيک بوده و هر چه مصوبه
بوده اجرايي شده است .پورسيدآقايي در پاسخ
به اين پرسش که عليخاني رئيس کميسيون
شوراي شهر اعالم کرده که يک ماه است که
معاونت حمل و نقل ترافيک نامه زده شده که
در خصوص چگونگي توزيع آرم طرح ترافيک
توضيح دهند اما پاســخي از سوي شهرداري
دريافت نشده است ،گفت :نامه بيايد جواب هم
ميدهيم.وي در پاسخ به اين پرسش که نامه
نيامده اســت ،گفت :نامــه را به جاي خودش
جواب ميدهم.

آرمان با بيان اينکه يک بيمار دياليزي
هفت برابر بيمار پيوند کلي ه براي دولت،
بيمهها و کشور هزينه دارد ،گفت :امروز

هزينه هر بار دياليــز حدود  ۳۰۰هزار
تومان اســت که اگر اين عدد را ضرب
در  ۳۱هزار بيمار دياليزي کنيد که بايد
هفتهاي سه بار دياليز شود ،در نهايت به
رقم سرسامآوري ميرسيد که اين رقم
روزانه  ۴.۵ميليارد تومان است.
وي ادامه داد :اين در حالي اســت که
هزينه پيوند کليه بســيار کم است و
اگر بيمار پيوند کلي ه شــود ،عمال اين
هزينههاي سرسامآور از دوش دولت
برداشــته ميشــود ،کيفيت زندگي
بيماران افزايش پيدا ميکنند و تعداد
مراجعات به بيمارســتانها به حداقل
ممکن ميرســد و ســوال اينجاست
چــرا بيمهها و وزارت بهداشــت و در
نهايت دولت فکري به حال اين مساله
نميکنند و براي آن برنامهريزي انجام
نميدهد که آمار پيونــد را طي دو يا
سه ســال افزايش دهند و هزينههاي
داروهاي آن را تامين کنند و در نهايت
رقم  ۴.۵ميليــارد تومان در روز را که
براي بيماران دياليزي ميشود ،آن هم
با تحمل آن همه رنج ،کاهش دهند؟
رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران
کليــوي گفت :باخبر شــديم که يکي

رئيس انجمن خيريه حمايت از
بيماران کليوي :تمام داروهاي
بيماران پيوندي و دياليزي
گران شده است و دست کم
100درصدافزايش و برخي
از داروها نيز تا  ۲۰۰درصد
افزايش قيمت داشته است

از داروهاي پرمصــرف برخي بيماران
دياليزي ناياب شــده است ،بيماران ما
بــه دنبال اين دارو هســتند و اين دارو
حتي در داروخانه  ۱۳آبان و هاللاحمر
کــه محل اصلي توزيع آن اســت ،نيز
موجود نيست و با اين وضعيتي که پيش
ميرود خوشبين نيستيم که بازار دارويي
آراميداشته باشيم .بنابراين هم با کمبود
دارو مواجه هستيم و هم با افزايش قيمت
داروها که بسيار نگران کننده است.

نه بهزيستي به درمان اردويي معتادان متجاهر

خريد و فروش کودک جرم است

رئيس ســازمان بهزيستي کشــور با اشاره به
اينکه سازمان نگاه اردويي به معتادان متجاهر
در فرآيند درمان نــدارد ،گفت :خريد و فروش
کودک جرم است و اين افراد نميتوانند بعدها
شناســنامه و دفترچه بيمــه دريافت کنند .به
گزارش تسنيم ،انوشــيروان محسني بندپي با
تأکيد براينکه همچنان شــاهد خريد و فروش
کودک به صورت موردي هستيم گفت :ما اين
موضوع را به هيچ عنوان رد نميکنيم چرا که
همچنان شاهد آن در کوچه خيابان به صورت
موردي هستيم.رئيس سازمان بهزيستي کشور
با بيان اينکه خريد و فروش کودک جرم بوده و
اين افراد نميتوانند بعدها شناسنامه و دفترچه
بيمه دريافت کنند ،گفت :در ســال  ،96ميزان
يک هزار و  34نفر از کودکان که مادرانشــان
دچار اعتياد بودند توســط ســازمان بهزيستي
ســاماندهي شــدند که در اداره بخشي از آنها
پــس از درمان و بهبود مادر به آغوش خانواده
بازگردنــد و مابقي نيز هم اکنــون در مراکز
بهزيستي نگهداري ميشــوند.وي همچنين
در خصوص جمــع آوري کــودکان خياباني
خاطرنشان کرد :در اين زمينه بنا داريم از برخي
NGOها به نحو مطلوبتري اســتفاده کنيم.
وي در ادامه نشســت خبري با اشاره به اينکه
سازمان نگاه اردويي را به معتادان متجاهر در
فرآيند درمان ندارد ،گفت :در ســال  97برنامه
ويــژهاي براي درمــان معتــادان و همچنين
مباحثــي از جمله توانمندســازي ،اشــتغال و
اسکان آنها پيشبيني شده است.رئيس سازمان
بهزيستي کشــور همچنين با اشاره به قانون
حمايت از حقوق معلوالن ،افزود :در نهايت اين
قانون درسال گذشــته به تصويب رسيد و در
ابتداي سال جاري نيز توسط رئيس جمهور به
دستگاهها و سازمانها ابالغ شده است.محسن
بندپي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع
خانه دار شدن خانوادههاي داراي دو معلول به
باال اشــاره کرد و گفت :طبق يک توافقنامه 5
جانبه بين بهزيستي ،بنياد مستضعفان ،سازمان

صبح ديــروز  ۶کيلومتــر از خط هفت
متروي تهران با حضور شهردار پايتخت
و اســتاندار تهران به بهره برداري رسيد.
به گزارش مهر ،محمدعلي افشاني صبح
ديروز در آيين بازگشايي بخش مياني خط
 ۷مترو و افتتاح ايســتگاه مهديه تهران
ضمن سپاسگزاري از تمام کساني که در
اجراي اين پروژه نقش داشتند ،گفت :دو
چالش اصلي تهران ،آلودگي هوا و ترافيک
اســت که تجهيز و توسعه مترو تا حدي
اين مشکالت را کم خواهد کرد.شهردار
تهران با تاکيد بــر اينکه يکي از وظايف
اصلي شــهرداري ،توســعه حمل و نقل
عمومياست ،ادامه داد :احساس ميکنم
که اگر ما با مردم به گونهاي سخن بگوييم
که بين گفتهها و واقعيتهاي فاصلهاي
نباشد ،مردم به ما اعتماد خواهند کرد و در
دستيابي به اهداف شهري کمک خواهند
کرد .شــهردار تهران در ادامه اين مراسم
با حضور در جمع خبرنگاران به پرسشها
پاســخ داد .او در پاسخ به پرسشي درباره
تغييرات انجامشده در خط  ،۷با بيان اينکه
با بررسيهاي انجام شده نواقص خط ۷
مشخص و براي رفع آن اقدام شد ،اظهار
کرد :تعدادي از ايستگاهها آماده نبود ،برخي
از ايستگاهها پله برقي نداشت ،در تعدادي
از ايستگاهها هواکش در راههاي خروجي
موجود نبود که خوشبختانه اين مشکالت
در حال حاضر رفع شده و  ۵ايستگاه مورد
بهرهبرداري قرار گرفت و در آينده نزديک
تالش ميکنيم تا ايمني تمام ايستگاههاي
خط  ۷را برقرار کــرده تا خط به صورت
کامل مورد بهرهبرداري قرار گيرد.افشاني
بــا بيان اينکه پيشبيني ميشــود براي
بازگشايي خط  ۷به صورت کامل بيش از
 ۲هــزار و  ۵۰۰ميليارد تومان اعتبار مورد
نياز باشــد تا همه نواقص برطرف شود،
تصريح کرد :براي  ۵ايستگاهي که مورد
بهرهبرداري قرار گرفت  ۲۳۴ميلياردتومان
هزينه شد.
آموزش وپرورش جاي
تصميمگيريهاي شتابزده نيست

وزير آمــوزش و پرورش در جمع اعضاي
شوراي مرکزي تشکل مجمع فرهنگيان
ايران اسالميبا تاکيد بر عقالنيت وتدبير
گفت :آموزش و پــرورش جاي تصميم
گيريهاي شــتاب زده وآني نيســت.به
گزارش مهر ،سيد محمد بطحايي در جمع
اعضاي شوراي مرکزي مجمع فرهنگيان
ايران اسالميدر اردوگاه شهيد باهنر تهران
اظهار کرد :وجود تشــکلها در آموزش و
پرورش ظرفيت بسيارعظيمياســت که
ساير دستگاهها از آن بي بهره هستند و از
گذشته همواره معلمان از سطح افق باالتر
وجايگاه ويژهاي در جامعه برخوردار بوده
اند.وزير آموزش و پرورش تشــکلهاي
فرهنگيــان را ظرفيتهاي ارزشــمندي
برشمرد که بايد از نظرات شان بهره مند
شد و خاطرنشان کرد :تا زماني که تحول
در آمــوزش و پرورش صــورت نگيرد،
توسعهاي در کشور اتفاق نميافتد و شرط
ايجاد تحول ،شجاعت و پرهيز از محافظه
کاري است و نبايد محافطه کاري کرد و
فرصتها را از دست داد.
بازگشايي مجدد سايت ثبت نام
کارت بليت خبرنگاران

ملي و مســکن زمين ،خيرين مســکن ساز و
همچنين بنياد مسکن انقالب اسالميواحدهاي
مســکوني به خانوادههــاي داراي دو معلول
به بــاال داده ميشــود.وي تصريح کرد :براي
خانوادههاي دو معلول به باال در شــهرها 15
ميليون وام توسط بنياد مستضعفان 10 ،ميليون
توســط بهزيســتي و  5ميليون توسط خيرين
مسکن ساز داده ميشود و اين رقم در شهرها
متفاوت است به طوريکه در  10ميليون توسط
بنياد مستضعفان 8 ،ميليون توسط بهزيستي و
دو ميليون توسط خيريان مسکن ساز پرداخت
ميشود.رئيس سازمان بهزيستي کشور گفت:
در مرحله نخست هفت هزار و  600نفر خانواده
دو معلول به باال در شــهرها و  4هزار و 200
نفر خانواده معلول در روستاها شناسايي شده و
در سامانه بهزيســتي ثبت نام کردند و مجددا
اطالعرساني شــد که افراد متقاضي ميتوانند
در اين ســازمانه ثبت نام کنند.محسني بندپي
افزود :در بودجه  97نيز  38ميليارد تومان براي
پرداخــت وام  4درصد بــه معلوالن در بخش
مسکن پيشبيني شده است.وي با بيان اينکه
ميزان وام تأمين مسکن معلوالن از سال  94به
بعد افزايش يافته است ،اظهار کرد :اين رقم در
سال  4 ،94ميليون تومان شد که درسال  95به
 6ميليون و هم اکنون با تفاهم نامه انجام شده
به  30ميليون تومان در شــهرها و  20ميليون
در روستاها رسيده است.

مشــاور معاون حمل و نقــل و ترافيک
شــهرداري تهران از بازگشــايي مجدد
ســايت ثبت نام کارت بليت خبرنگاران
از امــروز خبر داد.به گــزارش مهر ،علي
پيرحسين لو در پاســخ به سوالي درباره
کارت بليت خبرنگاران اظهار کرد :از شنبه
 ۲۳تير ماه ســايت ثبت نام کارت بليت
براي خبرنگاران مجدداً بازگشــايي شده
است.وي گفت :سايت تا پايان چهارشنبه
همين هفته باز است و تمام خبرنگاراني
که مايل به اســتفاده از اين کارت بليت
هستند ميتوانند مدارک خود را بارگذاري
کنند.همچنين بر اســاس اطالعيه که
ســازمان ترافيک منتشــر کرده اســت
خبرنگاراني که تاکنون موفق به ثبتنام
براي دريافت کارت بليت رايگان وسايل
حملونقل عمومينشدهاند ،ميتوانند تا
پايان روز چهارشنبه  ۲۷تيرماه به سايت
register.eticket.tehran.ir
مراجعه و اقــدام به ثبتنام کنند .پس از
ايــن تاريخ ،زمان ثبتنــام به هيچوجه
تمديــد نخواهد شــد.خبرنگاراني که در
مرحله اول ثبتنام کردهاند و مدارکشان
کامل بوده ،هفته گذشته پيامک تاييد را
دريافت کردهانــد و ميتوانند کارتبليت
خود را طبق انتخاب قبلي خود در سايت،
با مراجعه به ايستگاههاي متروي گلبرگ
و صادقيه يا از طريق پست دريافت کنند.
همچنين خبرنگاراني که مدارکشان ناقص
بوده ،بــا پيامک از موضوع نقص مدرک
خود مطلع شدهاند و بايد در مهلت اعالم
شده نسبت به رفع نقص اقدام کنند.

