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اجتماعي

وطن امروز شماره 2495

نبضجامعه
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی اعالم کرد

 30هزار زن سرپرست خانوار
در انتظار دریافت خدمات

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
گفت :طبق برآورد انجام ش��ده 30 ،هزار زن
سرپرس��ت خانوار در نوب��ت دریافت خدمات
ای��ن س��ازمان هس��تند و میخواهند تحت
پوش��ش بهزیس��تی قرار گیرن��د .حبیباهلل
مس��عودیفرید به ایرنا افزود :بر اساس برنامه
توانمندس��ازی زنان سرپرس��ت خانوار عالوه
بر پش��تنوبتیهایی که در حال اضافه شدن
به برنامههای خدماتی بهزیس��تی هس��تند،
مقرر ش��ده است حمایتهای موردی از زنان
سرپرست خانوار افزایش یابد .مسعودیفرید
با اعالم اینکه چن��د برنامه برای اجرای طرح
کمکهای موردی به زنان سرپرس��ت خانوار
داریم که البته هنوز قطعی نشده است ،افزود:
عالوه بر افزای��ش حمایتهای موردی ،بیمه
زنان سرپرست خانوار تداوم خواهد یافت .در
ح��ال حاضر  106هزار خانوار زنسرپرس��ت
تحت پوشش تامین اجتماعی و بیمه روستایی
عشایری هستند که بیمه آنان ادامه مییابد.
معاون اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی کشور
اف��زود 7 :هزار نفر خانواده زنسرپرس��ت نیز
امسال به بیمه روستایی عشایری اضافه شده
است .مس��عودیفرید تصریح کرد :بر اساس
آخرین آمار سرش��ماری سال  3 ،95میلیون
و  100هزار خانواده زنسرپرس��ت در کشور
وجود دارد که به تفکیک به  4گروه ناش��ی از
طالق ،فوت همسر ،دارای همسر از کارافتاده،
معلول یا معتاد و ازدواج نکرده تقسیم شدهاند.
وی با اشاره به بند «ت» ماده  80برنامه ششم
توس��عه مبنی بر حمایت از زنان سرپرس��ت
خانوار گفت :آخرین گامها باید در این زمینه
برداشته شود تا این برنامه نیز به مرحله اجرا
برسد.

ورود  ۱۱هزار زائر ایرانی
به مدینه منوره

تا س��اعت  ۲۴شب دوم مرداد بیش از ۱۱
هزار زائر ایرانی وارد مدینه منوره شده و بیش
از  ۲ه��زار زائر نیز از مدینه عازم مکه مکرمه
ش��دهاند .به گزارش «وطنام��روز» ۱۱ ،هزار
و ۵۳۷زائ��ر در قالب  ۸۶کاروان از روز  ۲۷تیر
تا سهش��نبه شب گذش��ته (دوم مرداد) وارد
مدینه ش��دهاند .از این تع��داد ۵ ،هزار و ۷۶۹
زائ��ر م��رد و  ۵هزار و  ۷۶۸زائر زن هس��تند.
از مجموع زائران کش��ورمان ک��ه وارد مدینه
ش��دهاند ۱۱ ،هزار و  ۳۶۳زائر ش��یعه و ۱۷۴
زائر نیز از اهل س��نت هستند .بیشتر زائران
اهلسنت کشورمان مدینه بعد هستند .از روز
اول مرداد نیز زائرانی که مدت حضور  6روزه
آنها در مدینه پایان یافت ،از شهر رسول گرامی
اسالم(ص) عازم مکه مکرمه شدند .تا سهشنبه
شب گذشته ۲ ،هزار و  ۶۰۱زائر در قالب ۱۹
کاروان از مدینه عازم مکه شدهاند .دیروز نیز
یک هزار و  ۹۳۵زائر در قالب  ۱۴کاروان وارد
مدینه ش��دند 20 .هتل در مدینه و  ۸۲هتل
در مکه برای اسکان زائران کشورمان در نظر
گرفته شده است.
نایبرئیسکمیسیونقضاییمجلس:

سازمان تعزیرات
اختیار کافی ندارد

نایبرئیس کمیس��یون قضایی و حقوقی
مجلس شورای اسالمی با اش��اره به آمارها و
گزارشهای��ی ک��ه مدی��ران وزارت صنعت و
معدن درب��اره اتفاقات اخی��ر ارائه میدهند،
گف��ت :آمارهایی که از س��وی مدی��ران ارائه
میشود تفاوت بسیاری با واقعیتهای موجود
اقتصادی دارد .به گزارش آنا ،یحیی کمالیپور
با اشاره به جلسه چالشی این کمیسیون که با
حضور رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان ،معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ،رئیس سازمان تعزیرات حکومتی،
مدیران س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز و
همچنین معاون رئیس قوهقضائیه برگزار شده
بود ،گفت :با توجه به اینکه سازمان تعزیرات
در نامهای خطاب به رئیس مجلس اعالم کرده
بود سازوکارهای الزم و اختیارات کافی را برای
برخورد با مفاسد اقتصادی در حوزه قاچاق کاال
و ارز ندارد و از طرفی اختیاراتی هم در گذشته
داش��ت که آن اختیارات هم از این س��ازمان
گرفته ش��ده بود ،پیش��نهاداتی مطرح شده
بود که در این جلس��ه مورد بحث و بررس��ی
ق��رار گرفت .وی افزود :با توجه به بحرانهای
اقتصادی اخیری که در کش��ور بهوجود آمده
بود قرار شد پیشنهادات سازمان تعزیرات در
مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار
گیرد و به سرعت عملیاتی شود.

پنجشنبه  4مرداد 1397

هشدار پلیس فتا برای چندمین بار در ماههای گذشته

مواظب خرید از سایتهای فروش کاال باشید

گروه اجتماعی :این روزها استقبال کاربران
فضای مج��ازی از س��ایتهای ارائهدهنده
خدم��ات فروش و معرف��ی کاال به صورت
رایگان یا پرداخت مبلغی اندک برای معرفی
کاالی دس��ت دوم افزایش یافته و این در
حالی است که بسیاری از کاربرانبراحتی
به برخی تبلیغات ارائه ش��ده برای فروش
کاال در این س��ایتها اعتم��اد میکنند و
این موضوع باعث شکلگیری پروندههای
گوناگ��ون با موضوع فروش کاال در اینگونه
سایتها شده است.
به باور کارشناساس فضای مجازی ،این
نوع از کسبوکار و روش فروش و ارائه کاال،
در عی��ن جذابیت و کاربری باال میتواند از
جهات گوناگون در صورت دقت نداش��تن
در انتخاب کاال یا اطمینان به فروشندهای
که در آن سوی فضای مجازی قرار گرفته
و به صورت واقعی حضور ندارد ،آسیبها و
تهدیدهایی را هم به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر چند سالی است مباحث گوناگونی
در ارتباط با کس��بوکار اینترنت��ی در ایران مطرح
میش��ود و کارشناسان نسبت به خطرات این نوع از
کس��بوکار و تهدیدات و فرصتهای آن نظراتی را
بیانمیکنند.
این در حالی است که مدیران پلیس فتا بتازگی

برای چندمین بار در چند وقت گذش��ته ،نسبت به
هوش��یاری کاربران فضای مجازی در زمان خرید از
سایتهای ارائهدهنده فروش کاال تاکید کردند.

■■هشدار پلیس به مشتریان سایتهای اینترنتی

در همین باره رئیس اداره اجتماعی پلیس فتای
ناجا در توصیه به ش��هروندان گفت :همواره باید در
استفاده از س��ایتهای فروش کاال و نیازمندیهای

مدیرکل آموزشوپرورش شهر تهران خبر داد

انحالل  ۳مدرسه به دلیل دریافت «شهریه» اضافه
نیمکت گ�روه اجتماع�ی :مدی��رکل
آموزشوپ��رورش ش��هر تهران
ب��ا اش��اره به اینکه ت��ا چند روز پی��ش بیش از
 ۳۰۰رای رس��یدگی به تخلف��ات برای مدارس
غیردولتی صادر شده است ،گفت :یکی از موارد
ش��کایت دریافت «شهریه»
اضافه بود که متاس��فانه به
 3مدرسه به دلیل تخلفات
زیاد رای انحالل داده ش��د.
عباسعلی باقری در گفتوگو
با ایسنا ،درباره روند نظارت
بر مدارس در فصل ثبتنام اظهار داشت :نظارت
بر مدارس در ایام ثبتنام هم در مدارس دولتی
و هم غیردولتی در حال انجام است .باقری افزود:
تا  4روز گذش��ته بیش از  ۳۰۰رای رس��یدگی
به تخلفات برای مدارس غیردولتی صادر ش��د.
وی تصریح کرد :یکی از موارد ش��کایت دریافت
ش��هریه اضافه بود که متاسفانه به  3مدرسه به

دلیل تخلفات زیاد رای انحالل داده شد .مدیرکل
آموزشوپرورش شهر تهران در توضیح اظهارات
رئی��س مرکز منابع انس��انی وزارتخانه مبنی بر
افزایش  ۵هزار نفری مربیان پرورش��ی در سال
جدید و س��همیه ش��هر تهران گف��ت :اطالعی
از افزای��ش تع��داد مربیان
پرورش��ی ندارم ام��ا به طور
معمول به تهران کمتر نیرو
میدهند .در حالی که وقتی
یک معلم بازنشسته میشود
باید یک معلم دیگر جایگزین
کنند و ربطی به محروم یا برخوردار بودن استان
ندارد .باقری اضافه کرد :در حوزه فضای آموزشی
و نیروی انس��انی جزو  4استان اول فقیر کشور
هس��تیم .با این ح��ال تالش میکنیم امس��ال
برخالف مش��کالت و کمبودها ،ش��اخصهای
نیروی انسانی را بهبود بخشیم و شاخص کالس
را بویژه در دوره ابتدایی افزایش دهیم.

وزیر بهداشت مطرح کرد

احتمال تحریم دارو و تجهیزات پزشکی
سالمت گروه اجتماعی :وزیر بهداش��ت
با بیان اینکه زیاد درباره تحریم
دارو پرسش نکنید ،گفت :یکی دو بار پرسیدید
و پاس��خ دادیم؛ تالش میش��ود اتفاقی نیفتد.
موضوع دارو و تجهیزات پزشکی کاالی حیاتی
است و کاالی اساسی جزو
مواردی است که افرادی از
آنها به عن��وان ابزار تحریم
اس��تفاده میکنند تا سر و
ص��دای م��ردم در بیاید .به
گ��زارش ایلنا ،سیدحس��ن
قاضیزادههاش��می ،وزیر بهداش��ت در حاشیه
نشس��ت هیات دولت درب��اره وضعیت واردات
داروه��ای مربوط ب��ه بیماریهای خاص گفت:
برای دارو االن مش��کلی نیست اما به این معنا
نیست که در آینده هم مشکلی نخواهیم داشت.
وزیر بهداشت با بیان اینکه االن باید عالج واقعه
بهارستان گروه اجتماعی :عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس با بیان اینکه در
حال حاضر  ۱۲میلیون جوان ایرانی از سن اشتغال
و ازدوا ج گذشتهاند ،گفت :بسیاری از جوانها برای
پیدا کردن شغل از کشور مهاجرت میکنند.
رسول خضری درباره موج جدید مهاجرت ایرانیها
از کشور به دلیل مشکالت اقتصادی به خانه ملت
گفت :ما اکنون  3چالش اساسی در کشور داریم که
یکی از آنها ابرچالش بیکاری است .در حال حاضر
 12میلیون جوان ایرانی از س��ن اشتغال و ازدواج
گذشتهاند .نماینده مردم پیرانشهر و سردشت ادامه
داد :این جوان در سن خاصی نیاز به شغل ،ازدواج،
مس��کن و فرزندآوری دارد ،هر چقدر جوان از سن
مورد نظر دور ش��ود ،آسیبهای روانی و اجتماعی
بیشتری به بار میآورد .از طرف دیگر این موضوع
خود یک فرصتسوزی بزرگ است ،همه جای دنیا
دنبال نیروی کار جوان هستند اما ما دوران جوانی
نیروهای کار جوانم��ان را بدون بهرهبرداری تلف
میکنیم .وی با اشاره به اینکه  42درصد از بیکاران

را بکنیم قبل از اینک��ه اتفاقی بیفتد ،گفت :ما
و س��ازمانهای گوناگون داریم کار میکنیم و
امیدواریم همانطور که آرزو داریم ،محقق شود.
اما مطمئن باشید یکی از حوزههایی که از طریق
آن فش��ار میآورند ،حوزههایی هست که مردم
دردش��ان میآی��د و بخش
دارو و تجهی��زات پزش��کی
چیزی اس��ت که مربوط به
ما است .وی درباره اینکه آیا
در ماههای آینده مشکلی در
زمینه دارو خواهیم داشت یا
نه؟ گفت :تالش میشود اتفاقی نیفتد .موضوع
دارو و تجهیزات پزش��کی کاالی حیاتی است و
کاالی اساسی جزو مواردی است که کسانی از
آنها به عنوان ابزار تحریم استفاده میکنند تا سر
و ص��دای مردم در بیاید .همه ما در حال تالش
برای پیشبینی روز مبادا هستیم.

آنالین ،چون دیوار و ش��یپور مراقب و هوش��یار بود.
میزان در این باره نوش��ت :س��رهنگ رامین پاشایی
اظهار داش��ت :عدهای از افراد سودجو و کالهبردار با
درج آگهیهای دروغین فروش اجناس در سایتهای
فروشگاهی خرید و فروش اجناس دست دوم مانند
«دیوار» و «شیپور» اقدام به کالهبرداری و سودجویی
از ش��هروندان میکنند .وی افزود :این افراد با هدف

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد

آخرین جزئیات کسر خدمت ایثارگری
نظام وظیفه گروه اجتماعی :جانشین سازمان
وظیف��ه عموم��ی ناجا گف��ت :با
تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس ،به ازای هر
ماه جبهه ،هر درصد جانبازی و هرماه اسارت والدین،
 ۱۲روز کسر خدمت به مشموالن تعلق میگیرد .به
گزارش میزان ،سردار ابراهیم
کریم��ی اظهار داش��ت :نحوه
اج��رای بن��د «د» م��اده ۸۸
قانون برنامه ششم توسعه در
کمیسیون امنیت ملی مجلس
بررسی و تصویب شد به ازای
هر ماه جبهه ،هر درصد جانبازی و هر ماه اس��ارت
والدین ۱۲ ،روز کس��ر خدمت به مش��موالن تعلق
گی��رد .وی افزود :در اجرای این قانون طبق مصوبه
قبلی که با هماهنگی مجلس انجام شده بود ،سالی
 ۲۰هزار نفر با باالترین سطح ایثارگری میتوانستند از
این تسهیالت بهرهمند شوند که از سال گذشته برای
دارندگان امتیازات ایثارگری  ۲۸و  ۲۹اجرا شد که به

دلیل محدودیت در اجرای این قانون ،سایر ایثارگران
بویژه مش��موالن حین خدمت امکان بهرهمندی از
این تسهیالت را نداشتند .جانشین سازمان وظیفه
عمومی ناجا تصریح کرد :با تالشهای انجام ش��ده
این امکان فراهم شده فرزندان همه ایثارگران بدون
هیچگونه محدودیتی از لحاظ
زمانی و س��نی بتوانند از این
امتی��از بهرهمند ش��وند .این
مقام مسؤول با بیان اینکه در
آینده نزدیک این کسرخدمت
اجرایی خواهد ش��د ،افزود :با
تصوی��ب نهایی این قانون ،ب��رای افرادی که منتظر
تغییرات و تحوالت نهایی بودهاند ،فرصت خوبی برای
شروع خدمت سربازی و بهرهمندی از این تسهیالت
ایجاد شده است .وی افزود :مشموالن واجد شرایط
کس��رخدمت ایثارگری با امتیاز  ۲۸و  ۲۹همچنان
میتوانند برای ثبت درخواست خود به دفاتر خدمات
الکترونیک انتظامی (پلیس )۱۰ +مراجعه کنند.

فرمانده پلیس فرودگاههای کشور خبر داد

انهدام باند بینالمللی قاچاق مواد مخدر
گ�روه اجتماع�ی :فرمانده پلیس
پلیس
فرودگاههای کش��ور از شناسایی
و انه��دام یک بان��د بینالمللی قاچاق م��واد مخدر
خبر داد .به گزارش میزان ،س��ردار حسن مهری از
کش��ف و متالشی شدن یک باند بینالمللی قاچاق
مواد مخدر خب��ر داد و گفت:
این باند که ش��هرهای مشهد
و ته��ران را مرکز فعالیت خود
انتخاب کرده بود ،سابقه انتقال
م��واد مخ��در به کش��ورهای
کانادا ،انگلس��تان و استرالیا را
داشت که پس از یک کار اطالعاتی گسترده توسط
کارکنان پلیس فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
در خارج از فرودگاه کشف و اعضای این باند بازداشت
ش��دند .وی افزود :میزان مواد مخدر کشف شده در
این عملیات نزدیک به  ۵۹کیلوگرم و از نوع تریاک
بود که در بدنه یک دس��ت مبل صادراتی و  2اجاق

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشدار داد

موج جدید مهاجرت جوانان به خارج از کشور

فعلی کش��ور از تحصیلکردگان هستند ،گفت :به
عبارتی بیکاران باسواد ما سهبرابر بیکاران بیسواد
ما هستند ،بنابراین طبیعی است که این افراد برای

تهییج و ایجاد انگیزه در خریداران ،اجناس
خود را که بیشتر خودرو و لوازم منزل است
با قیمتهای پایینتر از ع��رف بازار ارائه و
با جلب اعتماد مشتریان از آنان مبالغی را
تحت عنوان بیعانه از طریق واریز به شماره
کارت دریافت میکنند و پس از اخذ مبالغ،
دیگر پاسخگوی تلفن خود نیستند .رئیس
اداره اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه برای
تبادل یک کاال از طریق فضای مجازی باید
همواره این مهم را در نظر داشت که ممکن
است تبلیغ صورت گرفته برای کاال ماهیت
واقعی نداشته باشد ،گفت :ممکن است در
پس یک تبلیغ در این گونه سایتها ،افرادی
شیاد فعالیت کنند که قصد کالهبرداری از
کارب��ران را دارند .وی تاکید ک��رد :از قرار
گذاشتن با فروشندگان این کاالها در اماکن
خلوت و کم تردد باید جدا خودداری شود و
متقاضیان خرید برای رویت کاال و پرداخت
پول حتما در اماکن عمومی با این افراد قرار مالقات
بگذارند .رئی��س اداره اجتماعی پلیس فتای ناجا در
پای��ان گفت :از ش��هروندان میخواهی��م در صورت
مواجهه با موارد مشکوک ،آن را از طریق سایت پلیس
فتا به آدرس  www.cyberpolice.irبخش مرکز
فوریتهای سایبری لینک ثبت گزارشهای مردمی
اعالم کنند.

پیدا کردن شغل به هر دری بزنند.
خض��ری گفت :در این باره به طور قطع مقصر
اصلی ما مدیران هس��تیم .این ما هستیم که باید

گاز صنعتی به ش��یوهای بس��یار ماهرانه جاسازی و
برای ارس��ال به مقصد ش��هر لندن آماده شده بود.
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور خاطرنشان کرد:
جاسازی این مقدار مواد مخدر به گونهای بود که با
دستگاهها و تجهیزات موجود قابل تشخیص نبوده
و این کش��ف در پی تخصص،
هوشیاری و آمادگی همکارانم
در ف��رودگاه امام خمینی(ره)
حاصل ش��د .این مقام ارش��د
انتظامی همچنین تصریح کرد:
در پیگیری این پرونده نیز ۲۱
کیلوگرم مواد مخدر دیگر در فرودگاههای مشهد و
بندرعباس که توسط اعضای این باند در حال قاچاق
بود ،کشف شد .سردار مهری در پایان با بیان اینکه
در جریان این عملیات  ۴نفر بازداش��ت ۲ ،دستگاه
خودرو و یک دس��تگاه موتوسیکلت نیز ضبط شده
است ،گفت :تحقیقات در این باره ادامه دارد.
بسترهای الزم را برای بازگشت مغزها فراهم کنیم،
نه اینکه عملکردمان باعث فرار مغزها شود .نمونه
بارز و موفق در این زمینه کشور هندوستان است
که زمانی بیش��ترین فرار مغزها را داشت اما امروز
با بی��ش از یکمیلیارد جمعیت ،زمینه و بس��تر
بازگش��ت مغزهایش را نیز فراه��م کرده و تبدیل
به امپراتور نرمافزار در س��طح دنیا شده است .وی
خاطرنش��ان کرد :ما در تربیت منابع انسانی خود
که امروز باالتری��ن ارزش را در اقتصاد دنیا دارد و
بزرگترین س��رمایه محسوب میش��ود ،درست
عمل نمیکنیم .وی تاکید کرد :اگر بخواهیم کاری
اساسی انجام دهیم باید در سیستم آموزشی خود
تغییرات اساس��ی ایجاد کنیم ،بیش از  95درصد
آموزش ما در کشور باالی  95درصد تئوری است و
تنها  3درصدش عملی است ،در حالی که در همه
جای دنی��ا  70درصد آموزش ،عملی و  30درصد
تئوری اس��ت ،این اختالف فاحش باعث شده در
سیستم آموزش��ی ما از کارآفرین خبری نباشد و
همه جویای کار تربیت شوند.

آوای شهر
عضو شورای شهر تهران:

دولت بهای حضور در پایتخت را
بپردازد

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی ش��ورای
ش��هر تهران گفت :دولت نی��ز همچون یکایک
ش��هروندان تهران��ی باید حق ش��هروندی خود
ب��ه تهران را ادا کند و بهای حض��ور در تهران را
بپردازد .به گزارش تس��نیم ،مجی��د فراهانی در
جریان هفتاد و هش��تمین جلس��ه شورای شهر
تهران با ارائه تذکری ،بر لزوم تس��ریع در تعیین
تکلی��ف روابط مالی دولت و ش��هرداری تهران و
ارائه الیحه مربوط بر اس��اس م��اده  138برنامه
پنجساله دوم شهرداری تهران تاکید کرد .رئیس
کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران
در ای��ن ب��اره گفت :ش��هروندان تهرانی به علت
حضور دس��تگاههای اجرایی و سیاسی ناشی از
اس��تقرار دولت در تهران ،هزینه اداره شهر و ارائه
خدمات به شهروندان و مراجعان به دستگاههای
اجرایی از اقصینقاط کشور را پرداخت میکنند و
ش��هر کمترین بهره را از عواید استقرار دولت در
تهران میبرد .فراهانی گفت :این روند ،زمینهساز
تحمیل سهم دولت در بهای تمام شده فعالیتها
و خدمات شهرداری تهران به شهروندان تهرانی
شده است؛ روندی که نه عادالنه است و نه تداوم
آن به مصلحت ش��هر و ش��هروندان است .دولت
نیز همچون یکایک شهروندان تهرانی باید حق
شهروندی خود به تهران را ادا کند و بهای حضور
در تهران را بپ��ردازد .وی تصریح کرد :بر همین
اساس به عنوان نماینده مردم تهران در اجرای بند
 3ماده  71قانون شوراهای اسالمی کشور ،درباره
تسریع در زمینه تعیین تکلیف روابط مالی دولت
و شهرداری تهران و ارائه الیحه مربوط بر اساس
ماده  138برنامه پنجساله دوم شهرداری پایتخت
به شهرداری تهران تذکر میدهم.

کیفیت هوای پایتخت
در شرایط ناسالم

هوای دیروز پایتخت ب��ا افزایش  ۱۲واحدی
ذرات معلق کمتر از  2/5میکرون با شاخص ۱۰۴
در شرایط ناسالم برای گروههای حساس جامعه
ق��رار گرفت .به گ��زارش «وطنامروز» ،میانگین
غلظت آالین��ده ذرات معلق با قطر کمتر از 2/5
میکرون در  ۲۴س��اعت گذش��ته از  ۹۲به ۱۰۴
افزایش یافت و در وضعیت ناسالم برای گروههای
حس��اس جامعه قرار گرفت .براس��اس اطالعات
ایستگاههای سنجش کیفیت هوای تهران ،در این
م��دت میزان آالینده ذرات معلق با قطر کمتر از
 ۱۰میکرون با شاخص  ۷۹نسبت به روز گذشته
تغییری نداش��ت و آالینده منوکسیدکربن نیز از
 ۱۷به  ۱۵کاهش داش��ت .براساس این گزارش،
ایستگاههای گلبرگ (منطقه  )8با شاخص ،۱۳۸
ش��هرداری منطقه  ۲۱با شاخص  ۱۲۴و شریف
(منطقه  )۲با ش��اخص  ۱۲۱بیش��ترین میزان
آلودگی هوای پایتخت را در  ۲۴س��اعت گذشته
داش��تند .با توجه به افزایش آالیندهها و کیفیت
ناسالم هوا به گروههای حساس جامعه ،کودکان،
س��المندان ،بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار
توصیه میشود از منزل خارج نشوند.
دانشگاه

لغو مجوز  ۱۰۳مؤسسه
اعزام دانشجو

تعداد موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج
در جدیدتری��ن بهروزرس��انی (تیر  )۹۷نس��بت
ب��ه خردادماه از  ۱۴۷موسس��ه مج��از به ۱۳۳
موسس��ه کاهش یافت .به گزارش مهر ،کارگروه
نظ��ارت بر عملکرد موسس��ات معاونت بورس و
امور دانش��جویان خارج سازمان امور دانشجویان
در بهروزرس��انی تیرماه  ۹۷لیس��ت موسسات و
ش��رکتهای لغو مجوز ش��ده و تمدید نش��دن
اعزام دانشجو و همچنین لیست موسسات مجاز
اعزام دانش��جو به خ��ارج را اعالم ک��رد .در این
بهروزرسانی ،فهرست  ۱۰۳موسسه و شرکت لغو
مجوز ش��ده اعزام دانشجو و  ۱۳۳موسسه مجاز
اعزام دانش��جو به خارج منتشر شد .براساس این
فهرس��ت ،از مجموع  ۱۰۳موسسه و شرکت لغو
مجوز ش��ده اعزام دانشجو ۳۴ ،موسسه تا اطالع
ثانوی تعلیق و  ۶۹موسس��ه لغو مجوز ش��دهاند.
همچنین از فهرس��ت  ۱۳۳موسسه مجاز اعزام
دانشجو ،زمان مجوز برخی از موسسات به اتمام
رسیده بود که تمدید مجوز آنها در دست بررسی
اس��ت .متقاضیان تحصیل در خارج از کشور که
از طریق موسسات اعزام دانشجو اقدام میکنند،
قبل از ه��ر اقدامی ابتدا دانش��گاه معتبری را از
روی لیس��ت اداره دانشآموختگان وزارت علوم
انتخاب کنند ،سپس به موسسات خدماتی اعزام
مجاز و غیرمجاز که فهرس��ت آن در وب سایت
اداره بورس دانشجویان خارج وزارت علوم منتشر
شده به آدرس http://scholarship.saorg.ir
مراجعه کرده و هیچ آدرس دیگری را قبول نکنند.

