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اجتماعي

وطن امروز شماره 2457

نبضجامعه
رئیسکل دادگستری استان تهران خبر داد

اجرای حکم قاتل «بنیتا»
پس از ماه رمضان

یکشنبه  20خرداد 1397

آوای شهر

«وطنامروز» از مشکالت و کاستیهای مدارس دولتی گزارش میدهد

 5دغدغه خانوادهها درباره مدارس دولتی

عضو شورای استان تهران خبر داد

افزایش  12/5درصدی
نرخ کرایه اتوبوس

دبیرکل شورایعالی آموزشوپرورش در گفتوگو با «وطنامروز» :خواهان مشارکت خانوادهها در تأمین هزینه مدارس هستیم
رئیسکل دادگستری استان تهران از اجرای
حکم قاتل بنیتا پس از پایان ماه مبارک رمضان
خبر داد .غالمحسین اسماعیلی درباره آخرین
وضعیت اجرای حکم قاتل بنیتا به فارس گفت:
فرآیند مربوط به اجرای حکم انجام شد و پرونده
در اختیار دادس��رای اجرای احکام قرار گرفته
است .وی افزود :با توجه به اینکه پرونده شاکی
خصوص��ی دارد ،در اولین فرصت زمان اجرای
حکم مشخص میشود .رئیسکل دادگستری
اس��تان تهران تصریح کرد :با توجه به اینکه در
روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هس��تیم ،به
طور معمول در این ایام حکم اجرا نمیش��ود،
پ��س از پایان ماه مب��ارک تعیین وقت صورت
گرفته و حکم به اجرا درمیآید .اسماعیلی درباره
متهم ردیف دوم پرون��ده قتل بنیتا هم اظهار
داشت :با توجه به اینکه بخشی از موضوع نیاز به
بررسی مجدد داشت پرونده به دادسرا بازگشته
و منتظر تکمیل تحقیقات دادس��را هس��تیم.
شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به
ریاست قاضی محمدی کشکولی ،متهم ردیف
اول پرونده قتل بنیت��ا را به اتهام قتل عمد به
قص��اص ،در ارتباط با آدمربایی به  22س��ال و
 6ماه حب��س ،رها کردن طفل  17ماه حبس،
مباشرت  15س��ال حبس 111 ،ضربه شالق،
رد عین مال مس��روقه ،دیه و  2سال تبعید به
دیواندره محکوم کرده است.

تمدید مهلت ثبتنام کتاب درسی

محس�ن پورع�رب :خردادماه به فصل
امتحانات معروف است اما در کنار این
مهم ،خانوادهها و دانشآموزان دغدغه
دیگری نی��ز دارند .از نیم��ه خرداد تا
اواسط تیرماه و اعالم نتایج امتحانها،
موضوع ثبتن��ام دانشآم��وزان برای
س��ال تحصیلی جدید به اوج میرسد؛
موضوعی که از قضا امسال با توجه به
حواش��ی مربوط به یکی از مدارس در
منطقه  2ته��ران ،خانوادهها را بیش از
گذشته نسبت به ثبتنام فرزندانشان
در یک مدرسه «خوب» حساس کرده
اس��ت .خانوادهها در زم��ان ثبتنام 2
انتخ��اب مدارس دولت��ی و غیردولتی
را پی��شروی خود دارن��د ،این دو نوع
م��دارس عالوه ب��ر تف��اوت در میزان
شهریه ،اختالفهای دیگری نیز با هم
داشته و دارند.

جریمه  ۵۰هزار تومانی
غ غیراستاندارد
برای چرا 

رئیس مرکز اطالعرسانی پلیس راهنمایی
و رانندگی پایتخت اعالم کرد :تغییر در میزان
نور و رنگ اس��تاندارد چراغهای وسایل نقلیه
مصداق ب��ارز نقص فنی به حس��اب میآید و
جریمه  ۵۰هزار تومانی را برای فرد متخلف در
پی خواهد داشت .به گزارش تسنیم ،سرهنگ
علیاصغر ش��ریفی ب��ا اعالم این خب��ر اظهار
داش��ت :مطابق ماده  151آییننامه راهنمایی
و رانندگی ،استفاده از چراغهای چشمکزن و
رنگارنگ در وسایل نقلیه ممنوع است .رئیس
مرکز اطالعرسانی پلیس راهنمایی و رانندگی
پایتخ��ت افزود :تغیی��ر در میزان ن��ور و رنگ
اس��تاندارد چراغهای وسایل نقلیه مصداق بارز
نقص فنی محسوب میشود و جریمه  50هزار
تومانی را برای فرد متخلف در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد :استاندارد رنگ چراغهای جلوی
وسیله نقلیه سفید و زرد و رنگ چراغهای عقب
و ترمز قرمز اس��ت .شریفی با بیان اینکه رنگ
چراغ کوچک پالک عقب س��فید و رنگ چراغ
دنده عقب باید سفید یا زرد باشد ،تصریح کرد:
رنگ چ��راغ راهنما و چراغ خط��ر نیز باید در
قس��مت جلو زرد و در عقب وسیله نقلیه زرد
یا قرمز باشد.

■■خواهانمشارکتهستیم

■■وضعیت مدارس دولتی

در س��الهای گذش��ته م��دارس
غیردولتی به دلیل دریافت هزینه از والدین به دنبال
ای��ن بودند که خدمات باکیفیتتری را ارائه دهند
و در مقاب��ل مدارس دولتی با توجه به اینکه حجم
قاب��ل توجهی از آموزش دانشآم��وزان را به عهده
دارند به دلیل تامین نش��دن اعتبار کافی از طرف
دولت در ارائه خدمات آموزشی با مشکالتی مواجه
بودهاند .بر همین اس��اس ،در ای��ن گزارش تالش
شده اس��ت با توجه به اهمیت مقوله «ثبتنام در
مدارس باکیفیت» ،مش��کالت و کم و کاستیهای
مدارس دولتی در ارائه خدمات آموزشی استاندارد
و باکیفیت بررسی و واکاوی شود و در مجموع این
گزارش  5مش��کل اصلی مدارس دولتی که از قضا
دغدغه این روزهای خانوادهها هم است ،مورد نقد
و بررسی قرار گرفته است.
■■محدودیت ثبتنام مدارس در مناطق

سرپرس��ت اداره کل نظ��ارت ب��ر نش��ر و
توزیع مواد آموزش��ی از تمدید مهلت ثبتنام
الکترونیکی کتاب درس��ی تا  ۸تیرماه خبر داد
و گفت :بیش از  ۸۰درصد دانشآموزان ثبتنام
الکترونیکی کتاب درسیشان را انجام دادهاند.
به گزارش فارس ،احمدرضا امینی ،سرپرس��ت
اداره کل نظارت بر نش��ر و توزیع مواد آموزشی
گف��ت :برابر برنامه زمانی قبل��ی ،پایان مهلت
ثبتنام الکترونیکی کتاب درس��ی  ۱۸خرداد
اعالم شده بود ولی به دلیل تأخیر در راهاندازی
اولیه سامانه ،مهلت ثبتنام الکترونیکی کتاب
درسی برای س��ال تحصیلی  ۹۷-۹۸تا تاریخ
هشتم تیرماه  97تمدید شد.
وی اف��زود  :در ح��ال حاضر بی��ش از ۸۰
درصد دانشآموزان در س��طح کشور ،ثبتنام
الکترونیک��ی کتاب درسیش��ان انجام ش��ده
است .امینی افزود :انتظار میرود دانشآموزان
و مدیران مدارس در این فرصت س��ههفتهای
نسبت به ثبتنام الکترونیکی کتاب درسی اقدام
کنن��د .وی تأکید ک��رد :تمدید مهلت ثبتنام
الکترونیکی ویژه کتابهای درسی پایههای دوم
تا شش��م ابتدایی ،پایههای یازدهم و دوازدهم
ش��اخه فنیوحرف��های و کاردان��ش ،پایههای
یازده��م و دوازدهم رش��ته معارف اس�لامی
و پایهه��ای هش��تم و نهم کتابهای درس��ی
تکمیلی دوره اول متوس��طه ویژه دانشآموزان
استعدادهای درخشان است.

س�لامت دانشآم��وزان را در معرض
تهدید قرار میدهن��د .مدارس دولتی
که به نوعی شناس��نامه نظام آموزشی
در کشور به حساب میآیند این روزها
به دلیل کمتوجهی ،فضای ش��ورانگیز
گذشتهش��ان را ندارند ،البت��ه در این
بین هستند مدارسی که به دلیل توجه
ویژه برخی مدیران ردهباالی آموزشی
وضعیت بهت��ری دارند .ب��ا این حال،
مدارس دولتی چارهای جز اخذ شهریه
به بهانههای گوناگون از والدین ندارند.

یکی از مش��کالتی که هر س��اله خانوادهها برای
ثبتنام فرزندانش��ان در مدارس دولتی با آن مواجه
هس��تند ،مرزبندی و محدودیت م��دارس دولتی در
پوشش مناطق اس��ت .مرزبندی جغرافیایی هرساله
باعث سردرگرمی خانوادهها میشود و برخی والدین
برای اینکه بتوانند فرزندشان را در مدرسه مورد نظر
ثبتنام کنند دست به ترفندهای گوناگونی میزنند.
از جمله این ترفندها میتوان به ارائه نشانی بستگان
یا دوس��تان به جای نشانی اصلی اشاره کرد .اقدامات
اینچنینی باعث میش��ود ظرفیت ثبتن��ام در یک
مدرسه تکمیل و در سوی مقابل ظرفیت در مدرسهای
دیگر خالی بماند! اینگونه مش��کالت ناشی از تفاوت

کیفی��ت آم��وزش در م��دارس  5دغدغه خانوادهها درباره مدارس دولتی ممنوع است .با این حال ،برخی از
اس��ت .در چند س��ال گذش��ته
مدارس با رضایت والدین مبالغی
محدودیت مدارس در مناطق
1
برخی م��دارس دولتی به دلیل
را برای ارائه خدمات باکیفیتتر
اعتبارناکافی
2
توجه بیش��تر مدیران ،شرایط و
دریافت میکنند .تامین نشدن
فرسودگی امکانات آموزشی
3
امکانات مناس��بتری را نسبت
بودجه مورد نیاز مدارس دولتی
به سایر مدارس فراهم کردهاند،
ضعف امکانات ورزشی و پرورشی در سالهای گذشته باعث شده
4
همی��ن موض��وع باعث ش��ده
اس��ت مدارس دولتی به سمت
اخذ شهریه در زمان ثبتنام
5
حت��ی اگر مدرس��های موقعیت
هیأت امنایی ش��دن و دریافت
جغرافیاییاش نسبت به محل سکونت دانشآموز دور پ��ول از والدین بروند؛ موضوعی که به نظر خانوادهها
اس��ت اما ارزش ثبتنام را داشته باشد .در مقابل اگر همان غیردولتی کردن مدارس دولتی است .اینکه این
خانوادهها بخواهند در همان منطقه زندگیشان سراغ مسیر تا چه زمانی ادامه داشته باشد معلوم نیست اما
مدارس غیردولتی بروند با س��د محکم ش��هریههای آنچه مهم است خالی شدن تدریجی عرصه آموزشی
نجومی مواجه میش��وند؛ موضوعی ک��ه این روزها از وجود مدارس دولتی اس��ت؛ مدارسی که به دلیل
تبدیل به پیست مس��ابقه برای برخی از این مدارس مشارکت در تامین هزینهها توسط دولت ،خانوادههای
شده اس��ت و عیار اینگونه مدارس به نسبت شهریه قش��ر متوسط و ضعیف جامعه میتوانند با آسودگی
دریافتی سنجیده میشود!
خاطر نسبت به ثبتنام فرزندانشان اقدام کنند.

■■اعتبارناکافی

مش��کل دیگری که مدارس دولتی با آن دست و
پنجه نرم میکنند نرسیدن اعتبار کافی از طرف دولت
اس��ت .این موضوع باعث ش��ده است برخی مدارس
دولتی نتوانند خدمات باکیفیت و مطلوب آموزشی و
پرورشی ارائه دهند .در همین باره ،هر ساله در زمان
اوج ثبتنام دانشآموزان موضوع پول گرفتن از والدین
حاشیههایی را ایجاد میکند .این در حالی است که
طبق دستورالعمل ثبتنام ،دریافت هرگونه وجه نقد،
چ��ک حامل یا اخذ هرگونه تعه��د پرداخت وجه در
مدارس عادی دولتی و هیأت امنایی در زمان ثبتنام

رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی اعالم کرد

زمان آغاز سنجش سالمت نوآموزان
نیمکت گ�روه اجتماعی :رئیس س��ازمان
آموزشوپرورش استثنایی کشور
از آغاز سنجش سالمت نوآموزان حداکثر تا  ۱۵روز
آینده توسط ادارات استانی خبر داد و گفت :هزینه
س��نجش سالمت نوآموزان  ۲۵هزار تومان است .به
گزارش ایس��نا ،مجید قدمی
جزئیات س��نجش س�لامت
نوآموزان را تشریح کرد و گفت:
انجام ارزش��یابی و س��نجش
سالمت ش��رط ثبتنام است.
والدین به مدرسه نزدیک محل
سکونت خود مراجعه میکنند و ثبتنام اولیه انجام
میشود و از آن طریق به نزدیکترین پایگاه سنجش
ارجاع میشوند؛ اگر والدین در تاریخ یادشده مراجعه
نکنند جریمهای برای آنها منظور میشود .وی افزود:

اگر کارت واکسیناسیون ناقص باشد باید برای تکمیل
آن اقدام کنند .سال گذشته واکسیناسیون  ۳۲درصد
نوآموزان ناقص بوده که به مراکز بهداش��تی ارجاع
ش��دند .وی با بیان اینکه اگر همکاران ما مشکوک
به مشکل بینایی ،شنوایی ،هوشی یا دیگر مشکلها
باش��ند به صورت تخصصی،
مج��دد م��ورد ارزیاب��ی قرار
میگیرند ،گفت :اگر در مرحله
دوم اختاللی تش��خیص داده
ش��ود در صورت وجود شرایط
ویژه چون اختالالت ذهنی به
مدرسه استثنایی ارجاع میشوند و اگر دارای اختالل
جس��می  -حرکتی ،کمبینایی ،شنوایی و مانند آن
باشند به انتخاب والدین میتوانند به مدارس عادی
در قالب طرح فراگیر وارد شوند.

با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی شد

ممنوعیت لیزردرمانی توسط پزشکان عمومی
گ�روه اجتماعی :هی��أت عمومی
قضایی
دیوان عدالت اداری با رد تقاضای
ابطال ممنوعیت انجام عمل لیزر درمانی به وس��یله
پزش��کان عمومی ،رأی به ابقای این تصمیم وزارت
بهداشت درباره انجام عمل مذکور توسط متخصصان
پوس��ت داد .ب��ه گ��زارش
«وطنامروز» ،به دنبال شکایت
از وزارت بهداش��ت ،درم��ان و
آموزش پزش��کی و درخواست
لغ��و اث��ر از تصمیم ش��ماره
 92/426مورخ  3دی ماه سال
 ،92دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماریهای پوست
درباره اینکه پزشکان عمومی نمیتوانند لیزردرمانی
انجام دهند زیرا اطالعی از بیماریهایی که لیزردرمانی
در آنها انجام میشود ،ساختمان پوست و عوارضی که
ممکن است برای بیمار پیش آید ندارند و دوره الزم
برای لیزردرمانی همان دوره تخصصی رشته پوست
اس��ت .هیأت عموم��ی دیوان عدال��ت اداری پس از

بحث و بررسی رأی به ابقای این تصمیم داد ،بنابراین
ممنوعیت انجام عمل لیزردرمانی به وسیله پزشکان
عمومی به قوت خود باقی خواهد ماند .در رأی هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در این باره آمده است :با
عنایتبه اینکه تصمیمدبیرهیأت ممتحنه رشتههای
بیماری پوس��ت ب��ه تاریخ 3
دی م��اه  92و نام��ه مورخ 28
مهرم��اه س��ال  93مدی��رکل
دفتر نظارت و اعتباربخش��ی
امور درمان وزارت بهداش��ت،
براساس اینکه پزشکان عمومی
در دوره تحصیل درباره لیزردرمانی تحت تعلیم قرار
نمیگیرند ،صادر میش��ود رئیس هی��أت مذکور با
توجه به کوریکولوم آموزش دوره پزشکی عمومی به
عنوان مرجع علمی اظهارنظر نموده موضوع با آرای
اخیرالصدور هیأت عمومی به شماره 1297-1298
مورخ  22اس��فندماه س��ال  96منطبق است و لذا
تصمیمات مورد اعتراض قابل ابطال نیست.

■■ مشکالت رنگارنگ و گوناگون

اما در چند س��ال گذشته تامین نش��دن اعتبار
کاف��ی م��دارس دولتی را با مش��کالتی مواجه کرده
است .فرس��ودگی س��اختمان مدارس ،از رده خارج
بودن میزها و امکانات مورد استفاده دانشآموزان که
نیاز فوری به نوس��ازی و بهس��ازی دارد و در کنار آن
ضعف در ارائه امکانات ورزشی و پرورشی از جمله این
موارد است .از سوی دیگر به همه این مشکالت باید
اجاره بوفه م��دارس را هم اضافه کرد .برخی مدیران
م��دارس دولت��ی با ای��ن توجیه که این اق��دام برای
تامین هزینههای مدرسه انجام میشود در حقیقت

در همین باره ،مه��دی نویدادهم،
دبی��رکل آموزشوپ��رورش معتق��د
اس��ت صرف هزینه برای تحصیل باید
در س��بد هزینهه��ای خانوادهه��ا قرار
بگیرد .وی ب��ه «وطن امروز» میگوید:
«آموزشوپ��رورش خواهان مش��ارکت
خانوادهه��ا در تامین اعتب��ار مورد نیاز
برای ارائه خدمات باکیفیت آموزش��ی
است ،چراکه دولت به دلیل محدودیت منابع نمیتواند
اعتبار کاف��ی برای مدارس دولت��ی را تامین کند .بر
همین اساس برای اینکه مدارس دولتی بتوانند خدمات
باکیفیت و مطلوب آموزش��ی را ارائ��ه دهند ناچار به
دریافت هزینه از والدین هستند ،البته آموزشوپرورش
با دریافت اجباری ش��هریه مخالف است اما خانوادهها
همانطور که برای سایر نیازهای فرزندانشان هزینه
میکنند باید برای دریافت خدمات آموزشی خوب هم
هزینه کنند .سیاست آموزشوپرورش رفتن به سمت
ارائه خدمات باکیفیت آموزش��ی اس��ت و این مهم با
مشارکت خانوادهها ممکن خواهد شد».
■■به فکر باشیم

به هر روی ،شرایط این روزهای مدارس غیردولتی
مانن��د مراکزی اس��ت ک��ه هر چه س��ریعتر باید به
وضعیت اورژانس��ی آنها رسیدگی شود ،مدارسی که
بسیاری از خانوادهها فرزندانشان را برای تحصیل در
اختیار این مدارس قرار میدهند و امید دارند در این
مدارس از آموزشوپرورش گرفته تا خوراک و تغذیه
فرزندانشان با بهترین کیفیت فراهم شود .اگر شرایط
برخی مدارس دولتی به همین روال ادامه داشته باشد
بیش��ک اعتماد مردم به این مدارس و از این مهمتر
نظام آموزش��ی کشور دچار خدش��ه میشود .پس از
امروز باید به فکر رسیدگی به وضعیت مدارس دولتی
باش��یم .فراموش نکنیم بخش زیادی از جامعه توان
پرداخت هزینههای زیاد مدارس غیردولتی را ندارند
و تنها امید آنها برای تحصیل فرزندانش��ان مدارس
دولتی است.

عضو ش��ورای اس��تان تهران گفت :کرایه
اتوبوس و مینیبوس در سال  97حداکثر 12/5
درصد افزایش یافته است .محمد قانبیلی ،عضو
ش��ورای اس��تان تهران و عضو کمیته انطباق
فرمان��داری درباره سرنوش��ت افزای��ش کرایه
اتوبوس در سال جاری به فارس اظهار داشت:
در جلس��ه گذش��ته کمیته انطباق پیشنهاد
جدیدی از سوی شورای شهر تهران درباره نرخ
کرایه اتوبوس مطرح نشد .وی ادامه داد :بنابراین
شورای شهر تهران با پیشنهاد فرمانداری تهران
مبنی بر افزای��ش  12/5درصدی نرخ کرایهها
موافقت کرده است .قانبیلی افزود :مصوبه قبلی
شورای شهر تهران افزایش  10تا  15درصدی
بود که کمیته انطباق با آن مخالفت کرد .نرخ
کرایه اتوبوس ب��رای اتوبوسهای خصوصی و
عمومی به یک میزان افزایش یافته است.

بازنگری در خطوط تاکسی

مدیرعام��ل س��ازمان تاکس��یرانی از انجام
بررس��یهای نهای��ی درب��اره بازنگری خطوط
تاکس��ی خبر داد .علیرضا قنادان با اشاره به در
دستور کار قرار گرفتن بازنگری خطوط تاکسی
به ایسنا گفت :در راستای تصمیمگیری درباره
بازنگری خطوط تاکس��ی درصدد آن هستیم
اختیار خطوط تاکس��ی را که مبدا و مقصد آن
در یک منطقه است به شهرداریهای مناطق
تفویض کنیم که آنها بر اس��اس شرایط محلی
و منطقهای خ��ود برنامهریزیهای��ی را انجام
دهند .وی با بیان اینکه برخی از خطوط تاکسی
«فرامنطق��های» اس��ت که در ح��ال بازنگری
آنها هس��تیم ،گف��ت :در هفتههای گذش��ته
بررس��یهای مختلفی درباره نحوه بازنگری در
خطوط فرامنطقهای شده است که یکی از این
تصمیمات این بود که تاکسیهای خطی موظف
هستند در ساعت پیک صبح و عصر که خطوط
فعالیتشان شلوغ است در خط فعالیت کنند اما
در ساعات دیگر میتوانند در قالب تاکسیهای
اینترنتی مجوزدار فعالیت کنند .قنادان با بیان
اینکه درخواست مسافران تنها در ساعات مجاز
به این تاکس��یها اعالم میش��ود ،گفت :البته
مشغول بررسی هستیم تا تمام ابعاد این مساله
مورد بازنگری قرار گیرد.

هوای تهران ناسالم شد

نایبرئیس کمیسیون قضایی هشدار داد

حضور  ۳میلیون تبعه غیرقانونی در کشور
بهارستان گ�روه اجتماع�ی :نایبرئی��س
کمیس��یون قضای��ی و حقوق��ی
مجلس گفت :بیشتر کارهای اتباع را ایرانیها انجام
نمیدهند .محمد کاظمی درب��اره اظهارات معاون
انتظامی وزارت کشور درباره حضور  3میلیون مهاجر
غیرقانونی در کش��ور به خانه
ملت گفت :در ش��رایطی که
مرزهای کش��ور بدون کنترل
سختگیرانه بوده و افراد بدون
حساب و کتاب به کشور وارد
میش��وند ،باید منتظر ماند و
دید این افراد که هیچ سازوکاری هم برای شناسایی
آنها وج��ود ندارد ،مرتکب ان��واع تخلفات؛ جرائمی
مانن��د قاچاق موادمخدر ،قت��ل و اقدامات مجرمانه
ش��وند .کاظمی با اش��اره به اینکه ساماندهی اتباع

بیگانه با هر روشی و جلوگیری از ورود اتباع بیگانه
غیرمجاز بر عهده وزارت کشور است ،افزود :در گام
اول باید تدابیری برای کنترل مرزها در کشور ایجاد
ش��ود ،کش��ور ما بزرگ بوده و اتباع بیگانه به دلیل
دریافت مبالغ پایین جهت فعالیت مورد اس��تقبال
کارفرمایان در کارهای سخت
قرار میگیرن��د؛ به طور حتم
بیشتر کارهای اتباع را ایرانیها
انجام نمیدهن��د .وی با بیان
اینکه فعالیت اتباع بیگانه در
کشور ما مورد توجه بوده و به
نوعی حضور آنها خریدار دارد ،تصریح کرد :متاسفانه
این افراد براحتی به کشور وارد و خارج میشوند ،از
این رو در همین رفتوآمدها منابع ثروتی و سرمایه
کشور را با خود از کشور خارج میکنند.

مدیرکل مشارکتهای مردمی کمیته امداد مطرح کرد

امکان پرداخت فطریه به صورت آنالین
کمیته امداد گ�روه اجتماع�ی :مدی��رکل
مش��ارکتهای مردمی کمیته
ام��داد امام خمین��ی(ره) از پرداخت غیرحضوری
فطریه و کمکهای مردمی برای افطار نیازمندان در
ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت :در ماه مبارک
رمض��ان گزینهه��ای افطار و
فطریهسامانههایالکترونیکی
کمیته ام��داد افزایش یافته
ت��ا م��ردم وجوهات خ��ود را
بپردازند .ابوالقاسم رستگار با
اشاره به اینکه در سال گذشته
تمام تالش ما استفاده از روشهای الکترونیکی بود
تا این روشها جایگزین دریافت پول فیزیکی شود،
به میزان افزود :بر همین اس��اس ،در سال گذشته
ح��دود  ۴۰درصد از کمکهای مردمی به صورت
غیرحضوری و الکترونیکی دریافت ش��د اما برنامه
کمیته در س��الهای آینده ،رسیدن این میزان به
حدود  ۸۰درصد اس��ت .رستگار درباره روشهای

الکترونیکی موجود برای پرداخت صدقات ،گفت:
پرداخ��ت صدقات به طور تقریبی با  ۹روش انجام
میشود که یکی از آنها ،صندوقهای الکترونیکی
داخل متروهاس��ت که ش��هروندان با ق��رار دادن
کارته��ای متروی خ��ود هر ب��ار میتوانند ۳۰۰
توم��ان صدق��ه بپردازن��د.
رس��تگار اف��زود :بر اس��اس
آمارهای س��ال گذشته بالغ
بر  ۲۰میلی��ارد تومان صدقه
به روش الکترونیکی توس��ط
م��ردم پرداخ��ت ش��ده که
نسبت به س��ال  ۹۵حدود  ۱۵درصد رشد داشته
اس��ت .وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان
گزینههای افطار و فطریه نیز به این سامانهها افزوده
شده است ،گفت :به مناسبتهای گوناگون مانند
عید فطر ،گزینه فطریه به سامانههای الکترونیکی
افزوده میشود تا مردم بتوانند به طور غیرفیزیکی و
الکترونیکی وجوهات خود را بپردازند.

مرکز پایش آلودگی هوا ،ش��اخص آلودگی
هوای پایتخت را  ۱۲۲و در وضعیت ناسالم برای
گروههای حس��اس اعالم کرد .بهگزارش مهر،
معاون پایش و نظارت اداره کل محیطزیس��ت
استان تهران گفت :وضعیت کیفی هوای تهران
در  ۲۴س��اعت منتهی به ساعت  ١١شنبه 19
خرداد در وضعیت ناس��الم بوده اس��ت .محمد
رس��تگاری افزود :در این ب��ازه زمانی وضعیت
آالینده منواکسید کربن پاک ( ،)۲۴ازن ناسالم
برای گروههای حس��اس ( ،)۱۲۲دیاکس��ید
نیتروژن س��الم ( ،)۷۰دی اکسید گوگرد پاک
( ،)۵ذرات معل��ق با قطر کمتر از  ۱۰میکرون
پ��اک ( )۴۲و ذرات معل��ق با قطر کمتر از 2/5
میکرون س��الم ( )۵۴بوده است .ازن آالیندهای
نیس��ت که از منابع رایج آلودگی مثل کارخانه
یا خودرو یا منبع خاص دیگری وارد هوا شود،
بلکه بر اثر ش��دت تابش اشعه آفتاب بر برخی
مواد موجود در هوا مثل دیاکسید نیتروژن ،ازن
تولید میشود.

کوتاه و گویا

مربی��ان کان��ون پ��رورش فکری ک��ودکان
و نوجوان��ان اس��تان ق��م با ش��رکت در 
هفته
فرهنگی کشور لبنان در شهر نبطیه به معرفی
ویژگیهای فرهنگی ،هنری ،علمی و ادبی ایران
برای بازدیدکنندگان لبنانی پرداختند.
علی مبش��ری ،مدیرکل تعزیرات حکومتی
استان فارس گفت :ماموران مبارزه با قاچاق کاال
و ارز نیروی انتظامی شهرستان الر ،در بازرسی از
یک دستگاه کامیون که در محورهای مواصالتی
این شهرستان در حال تردد بود ،یک میلیون و
هشتصد هزار نخ سیگار خارجی کشف و ضبط
کردند .وی ادامه داد :با بازداشت راننده کامیون،
محموله مکش��وفه به اداره دخانیات تحویل و
پروندهای در این راستا تشکیل و برای رسیدگی
به شعبه اول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان
الر ارجاع شد.

