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اجتماعي

وطن امروز شماره 2521

نبضجامعه
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

افزایش مصرف «ماریجوانا»

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت با
توجه به افزایش قیمت شیش��ه و مواد پیشساز
تولید آن ،تمایل به مصرف شیش��ه به صفر میل
کرده و بیش��تر به س��مت گل و ماریجوانا رفته
اس��ت .به گزارش «وطنام��روز» ،پرویز افش��ار
با اش��اره به فعالیت  ۷ه��زار و  400مرکز درمان
سرپایی اعتیاد با آگونیست ،در حوزههای دولتی
و غیردولتی ،تصریح کرد :در حال حاضر  ۱۷هزار
معتاد از  ۹۰مرکز سرپناه شبانه که در طول سال
برای تامین محل خواب و غذای آنها در نظر گرفته
شده ،استفاده میکنند .وی درباره فعالیتهای این
س��تاد در زمینه مقابله با عرضه مواد مخدر در ۵
ماهه اول امس��ال توضیح داد و گفت :در این بازه
زمانی نسبت به سال گذشته بر اساس جمعبندی
آمارهای غیررس��می  ۳۷۰تن انواع موادمخدر در
کشور کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال
قبل  ۱۲درصد رشد داشته است .افشار ادامه داد:
با توجه به افزایش قیمت شیشه و مواد پیشساز
تولید آن ،تمایل به مصرف شیش��ه به صفر میل
کرده؛ ش��اید یکی از دالی��ل آن نیز تغییر الگوی
مصرف مواد باشد .در حال حاضر مصرف شیشه
به  7/8دهم درصد رسیده و بیشتر به سمت گل و
ماریجوانا رفته است.
رئیس سازمان امداد و نجات اعالم کرد

افزایش شمار مصدومان زلزله
کرمانشاه

رئیس س��ازمان امداد و نجات با اعالم آخرین
آمار مصدومان زلزله روز یکشنبه کرمانشاه ،وضعیت
امدادرسانی در منطقه حادثهدیده را تشریح کرد.
مرتضی س��لیمی آخرین وضعیت امدادرسانی به
زلزلهزدگان کرمانشاه تا ساعت  8:30صبح دوشنبه
را تش��ریح کرد و به ایسنا گفت :بر اثر وقوع زلزله
 5/9ریشتری روز یکشنبه کرمانشاه تاکنون آمار
مصدومان  ۲۶۷نفر است که از این تعداد  ۱۰۲نفر
در ثالث ۱۹ ،نفر در جوانرود ۴۰ ،نفر در روانس��ر،
 ۱۹نف��ر در پ��اوه ۴ ،نفر در ک��وزران ۴۱ ،نفر در
کرمانشاه ۸ ،نفر در اسالمآباد ۴ ،نفر در داالهو۱۰ ،
نفر در گیالنغرب و  ۲۰نفر در سرپلذهاب مصدوم
شدند .وی گفت :تعداد فوتیهای این زلزله  ۲نفر
اس��ت که یکی از آنها آقای  ۷۰ساله ساکن ثالث
و دیگ��ری خانم باردار ب��ه همراه جنین  ۸ماهه و
ساکن اسالمآباد غرب بودند که هر دو بر اثر حمله
قلبی فوت ش��دند .رئیس س��ازمان امداد و نجات
خاطرنشان کرد ۴۲ :روس��تا ارزیابی شده که ۲۲
روس��تا در ثالث ۸ ،روستا در جوانرود و ۱۲روستا
در سرپلذهاب است .همچنین  ۲۱تیم ارزیاب به
محل فرستاده شده است و  ۶۳نفر نیروی عملیاتی
نیز در منطقه مشغول کار هستند .همچنین ۱۸
دستگاه آمبوالنس و  ۳دستگاه خودروی نجات و ۳
فروند بالگرد نیز به محل اعزام شده است .سلیمی
در پایان گفت ۷ :هزار بطری آب معدنی در منطقه
حادثهدیده توزیع شده و  2دستگاه تانکر آبرسانی
برای تامین آب آش��امیدنی منطقه به کار گرفته
شده است.

همدان
«پایتخت» گردشگری قاره کهن

قدیمیترین شهر ایران که روزگاری پایتخت
هخامنش��یان ،اش��کانیان ،ساس��انیان ،آلبویه و
س��لجوقیان بود و به ش��هر دباغخانهها و قالیچه
ارزان مشهور است ،با کولهباری از تاریخ و تمدن،
پایتخت گردش��گری قاره کهن ش��د .به گزارش
تس��نیم ،همدان ،دیار کهن پارس ب��ا دارا بودن
وس��یعترین تپه باس��تانی ،هر ایرانی را در وهله
نخست به یاد بوعلی سینا و غار علیصدر میاندازد.
همدان که پس از رویداد بینالمللی تبریز 2018
این روزها درصدر خبرهای گردشگری ایران قرار
گرفته اس��ت ،به لطف برگزیده شدن در اجالس
مجمع گفتوگوی کشورهای آسیایی ()ACD
پایتخت گردش��گری آسیا در س��ال  2018شده
است؛ برگزیده شدنی که پشتوانه آن دهها و صدها
داشته تاریخی و فرهنگی را یدک میکشد که یک
مورد آن بقایای ابنیه کاسی ،مادی و هخامنشی
اس��ت .همدانی که عنوان پایتخت گردش��گری
 2018قاره آس��یا را برای خود ثبت کرده است،
ش��هرتی را نیز در کارنامه خود یدک میکشد و
آن عنوان «ش��هر دباغخانهها» اس��ت ،زیرا شهر
همدان از شهرهای مهم تولید و صادرکننده چرم
در ایران است ،کما اینکه شهرت یک قرن گذشته
«شهر دباغخانهها» امروزه آنچنان رونقی نداشته
باش��د .حال قدیمیترین شهر ایران که روزگاری
پایتخت هخامنشیان ،اشکانیان ،ساسانیان ،آلبویه
و سلجوقیان بوده و به شهر دباغخانهها و قالیچه
ارزان نیز مش��هور اس��ت ،با کولهباری از تاریخ و
تمدن ،پایتخت گردشگری قاره کهن شده است،
شهری که مشهور است مردمان آن «میلیچ تو هوا
میپره ،میگیرن موکونن ترشی».

سهشنبه  6شهریور 1397

مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی با اشاره به بدهی  140هزار میلیارد تومانی دولت اعالم کرد

داراییهای شستا خرج  6ماه تأمین اجتماعی!

گ�روه اجتماعی :مدیرعامل ش��رکت
س��رمایهگذاری تأمی��ن اجتماع��ی
(شس��تا) گفت :اگر تمام داراییهای
شس��تا را بفروش��ند بین  4تا  6ماه
میتوانن��د حق��وق بازنشس��تگان را
پرداخت کنند.
مرتضی لطفی اظهار داشت :بنده
 11ماه اس��ت که مسؤولیت شرکت
س��رمایهگذاری تامی��ن اجتماع��ی
(شس��تا) را برعهده گرفتهام و سعی
ش��ده در این م��دت ب��ه موضوعات
توس��عه اش��تغال ،توس��عه اقتص��اد
و توس��عه صنع��ت پرداخته ش��ود.
لطفی افزود :ممکن اس��ت بنگاههای
اقتص��ادی دیگری نیز وجود داش��ته
باشند که شاید خیلی از شستا دارایی
کمتری نداشته باشند ولی کمتر در
معرض حاشیه قرار دارند اما شستا
به لحاظ جایگاهی که در جامعه و مجلس دارد و با
توجه به گذشتهای که برای این شرکت ایجاد شده
است بیشتر مورد توجه قرار میگیرد .مدیرعامل
شس��تا به فارس گفت :شس��تا  274شرکت دارد
که  184ش��رکت را مدیری��ت میکند و مابقی را
سهامدار است .وی گفت :بیش از  80درصد پرتو
در بورس قرار گرفته و دقیقا یک ماه بعد از اینکه
به شس��تا آمدم اطالعات کامل  20درصد از آن را
که ش��امل  105شرکت اس��ت در کدال گذاشتم
و تمام شرکتهای شستا به طور مرتب اطالعات
را از طری��ق کدال پخش میکند که این اقدام در
راستای شفافسازی است .مدیرعامل شستا افزود:
در  8ماه گذشته تالش کردیم مجموع شرکتها
را ب��ه بورس ببریم و  5درص��د از داراییها تا 15
شهریورماه در بورس اضافه میشود.
■■ادغامهلدینگهایشستا

مدیرعامل شستا افزود :با توجه به اینکه شستا

نگاه روز محس�ن پورع�رب :ورق زدن
خاطرات دوران کودکی هر فردی،
ش��خصیتهای محبوب زندگیاش را مش��خص
میکند.
پلیس در گروه شخصیتهای محبوب کودکان
دیروز و امروز اس��ت .هر زمان که پدر و مادری به
همراه فرزندشان در حال تردد در سطح شهر هستند،
تنها ش��خصیتی که تمام و کمال برای فرزندشان
تش��ریح میکنند و کودک را ب��ه اطاعتپذیری از
وی تشویق میکنند« ،پلیس» است .پلیس همان
شخصیتی اس��ت که هر زمان صحبت از امنیت و
حفظ نظم به میان میآید ،در ذهنها نقش میبندد
و از ش��خصیتهایی اس��ت که همگی از روزهای
نخس��تین زندگی با آن آشنا ش��دیم .با شعرهای
کودکانه که بیانگر رسالت سنگین شخصیت پلیس
است .در واقع پلیس نماد است؛ نماد امنیت ،آرامش،
نظم ،اقتدار و احترام .بررس��ی جایگاه و شخصیت
پلیس در ایران ،حاکی از رشادت ،از جان گذشتگی،
ی و مهربانی اس��ت .پلیس��ی که س��ربازان
فداکار 
مرزبانش از مرز تا قلب ایران را در سایه چتر امنیتی
گ�روه اجتماع�ی :روزان��ه بیش از
رضوی
یکهزار زائ��ر زیارتاولی محروم به
مشهد مقدس وارد میشوند.
ب��ه گزارش «وطن ام��روز» ،حدود  2س��ال از آغاز
فعاليت «معاونت امداد مس��تضعفان آس��تان قدس
رض��وی» ميگ��ذرد .مجموع��های ک��ه در همین
مدت کوت��اه تحوالت و اتفاقات بزرگ��ی را در حوزه
خدمترسانی به مس��تضعفان و محرومان رقم زده
است .در میان اتفاقات خوشایند شاید آن موضوعی
که بیش��تر دهان به دهان در میان مردم میچرخد
موضوع «زیارتاولیها» باشد؛ هربار با واژه «اولیها»
برخ��ورد کردهای��م ،چهرههای معصوم ک��ودکان و
نوجوانان به ذهن آمده اما این بار ماجرا متفاوت است،
این باراولیها زنان و مردانی هستند که دست روزگار
رنج را بر چهرهشان و خستگی را در نگاهشان نشانده
اس��ت .در همین رابطه مصطفی خاکسار قهرودی،
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی با اشاره
نیمکت گ�روه اجتماع�ی :ف��روش
کتابهای درسی دانشآموزان
دوره متوس��طه به جز اس��تان ته��ران و البرز
از طریق کتاب فروش��یها آغاز ش��ده است و
دانشآم��وزان دوره ابتدای��ی ،فنیوحرفهای و
کاردانش نیز باید برای تهیه کتابهای درسی
از طریق سفارش اینترنتی اقدام کنند.
به گزارش تسنیم ،توزیع کتابهای درسی
دوره متوس��طه از طریق کتاب فروشیها آغاز
ش��ده اس��ت اما دانشآموزان اس��تان تهران و
الب��رز از  13ش��هریور میتوانند ب��ا مراجعه به
کتابفروشیها برای خرید اقدام کنند .یکهزار
و  200عنوان کتاب درس��ی چاپ ش��ده است
که  176عنوان کتاب جدید هس��تند و در پایه
دوازدهم کتابهای جدیدی تحت عنوان سبک
زندگی ،س�لامت و بهداش��ت ،جریانشناسی

آوای شهر
رئیس پلیس راهور ناجا تأکید کرد

نصب دوربین
ن شرط اجرای طرح  LEZ
نخستی 

■■بدهی  140هزار میلیاردی دولت

بسیاری آزاد شد.

در س��ال  65تاسیس ش��ده و از آن زمان تاکنون
 3دهه گذش��ته اس��ت ،بنابراین براساس اقتضای
بن��گاهداری و تاکی��د ریاس��تجمهوری مبنی بر
وی گفت :شس��تا در حال حاضر  1/2درصد از
کوچکس��ازی از بن��گاهداری
س��هم تولید ناخال��ص ملی را
خارج و به س��مت سهامداری مدیرعامل شستا :با توجه به بازار فعلی دارد و  39هزار میلیارد تومان
پی�� 
ش رفت�� ه و  9هلدینگ را شاید بتوان گفت کل داراییهای شستا سرمایه بیشتر ندارد که 16هزار
به  6هلدینگ تقسیم کردیم 45 .هزار میلیارد تومان برآورد میشود و  500میلی��ارد تومان قیمت
وی افزود :در حوزه ساختمان که با توجه به اینکه تامین اجتماعی در تمامشده آن است .با توجه به
 3شرکت داش��تیم که در هر هر ماه  6500میلیارد تومان فقط حقوق بازار فعلی ش��اید بتوان گفت
 3ش��رکت موازیکاریهایی و مس�تمری پرداخت میکند اگر تمام کل داراییهای شستا  45هزار
انجام میشد که این شرکتها داراییهای شستا را بفروشند بین  4تا میلیارد تومان برآورد میشود
ادغ��ام ش��د .از س��وی دیگر  6ماه میتوانند حقوق بازنشستگان را که ب��ا توجه ب��ه اینکه تامین
اجتماع��ی در هر م��اه 6500
تع��داد اعض��ای هیاتمدیره پرداختکنند
نیز کم ش��دند و تعداد زیادی
میلی��ارد توم��ان فقط حقوق
از س��اختمانها و ابزارها نیز آزاد ش��د .لطفی بیان و مس��تمری پرداخت میکند اگر تمام داراییهای
داشت :هلدینگهای انرژی ،نفت و گاز را با یکدیگر شستا را بفروشند بین  4تا  6ماه میتوانند حقوق
ادغام کردیم و از این منظر ساختمانها و تجهیزات بازنشستگان را پرداخت کنند.
■■داراییهای شستا خرج  6ماه تأمین اجتماعی

موج مطالبه کاربران فضای مجازی برای برخورد قاطع با راننده متخلف به راه افتاده است

انتظار برای حکم قاطع

سکوت عجیب سلبریتیها در ماجرای ضرب و جرح مأمور پلیس
خود قرار دادهاند تا گزندی به
خاک و مال و ناموسش نرسد.
پلیسی که ش��هدای بسیاری
داده تا تروریس��م و آش��وب،
مخل نظم و نظام کش��ورمان
نباش��د .در این میان یکی از
بخشهای مهم نیروی انتظامی ،پلیس راهور است؛
پلیسی که نیروهایش در ایام تعطیل سال به جای
حضور در کنار خانواده پیگیر رفع مشکالت مردم در
شهر و جاده هستند و همواره مردم حضورشان را در
شهر احساس میکنند.
با این حال این روزها متاسفانه برخی رفتارها
و برخوردها با همین پلیس نهتنها در بدنه داخلی
نی��روی انتظامی موجی از ان��دوه و نارضایی را به
همراه داشته است ،بلکه افکار عمومی جامعه را هم

اندوهگین کرده است .بتازگی
انتش��ار فیل��م درگیری یک
رانن��ده خاطی با مامور راهور
فضای جامع��ه را تحت تاثیر
خود قرار داده است و ضرب
و جرح این نی��روی خدوم با
واکنشها و اظهارنظرهای متف��اوت و گوناگونی
همراه شده است؛ واکنشهایی از جنس همدردی
با پلیس مضروب.
بیشک اقدام راننده متخلف خودروی لندکروز
در ضرب و جرح پلیس به معنای شکستن حریم
نظم و امنیت جامعه اس��ت .ماجرا بهقدری تلخ
بود که بس��یاری از خبرهای دیگر را تحتالشعاع
قرار داد و اقشار گوناگون جامعه این روزها خواستار
پیگیری این حادثه تلخ از سوی فرماندهان پلیس

معاون آستان قدس رضوی تشریح کرد

تشرف بیش از  770هزار زائراولی به حرم رضوی
به اینکه این آس��تان از بهار سال  1395و با دستور
حجتاالسالم رئیس��ی ،تولیت آستان قدس رضوی
برنامه اعزام زائران زیارتاولی اس��تانهای کش��ور را
در دس��تور کار قرار داده اس��ت ،اظهار کرد :تاکنون
بیش از  770هزار زائر محروم و زیارتاولی به مشهد
مقدس مشرف ش��دهاند .وی با بیان اینکه از ابتدای
س��ال جاری تاکنون بی��ش از  158هزار و  500نفر
زائ��ر زیارتاولی با تالش آس��تان قدس رضوی و در
قالب طرح «مهر درخشان رضوی» به مشهد مقدس
مشرف شدهاند ،افزود :به طور متوسط روزانه بیش از
هزار زائر زیارتاولی وارد ش��هر مشهد میشوند .وی
فراهم آوردن زمینه تشرف محبان محروم و نیازمند
اهلبی��ت(ع) به حرم مطهر حضرت ثامنالحجج(ع)

را یکی از رس��التهای معاونت امداد مس��تضعفان
آستان قدس رضوی دانس��ت و خاطرنشان کرد :در
ارگانهای امدادرسان همچون کمیته امداد
این راستا 
امام خمینی(ره) ،بسیج مستضعفان ،سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،هیات رزمندگان اسالم و خیریههای
فع��ال ،ما را یاری میکنند .خاکس��ار با بیان اینکه
زائراولیهایی که در قالب این طرح به مشهد مقدس
مشرف میشوند به مدت  3روز میهمان آستان قدس
رضوی هس��تند و برای اعزام آنها ،شرایطی که البته
قابل انعطاف نیز باشد تعریف شده است ،تصریح کرد:
افراد محرومی که باالی  40سال سن داشته و تاکنون
به مشهد مقدس سفر نکرده باشند یا از آخرین سفر
آنها بیش از  10سال گذشته باشد ،میتوانند با مراجعه

اعالم قیمت کتابهای درسی دانشآموزان
اندیش��ههای معاصر و اخالق حرفهای مختص
شاخه فنیوحرفهای را داریم .کتابهای درسی
دوره ابتدایی ،ش��اخه فن��ی و کاردانش پس از
ثبتنام اینترنتی در س��امانه فروش کتابهای
درسی ،اول مهر از طریق مدارسی که در سامانه
ثبت کردهاند به دس��ت دانشآموزان میرسد.
دانشآموزان اول دبس��تان نیز تا  20مهر برای
ثبتس��فارش اینترنتی کتابهای درسی خود
فرصت دارند.
گفتنی اس��ت پی��ش از این حس��ین طالیی
زواره ،معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان
پژوهش و برنامهریزی درباره نوس��انات قیمت
کاغ��ذ و تاثی��ر آن بر چاپ کتابهای درس��ی

توضیحاتی داده بود .وی در پاسخ به این پرسش
که آیا نوسانات قیمت کاغذ بر چاپ کتابهای
درسی تأثیر گذاشته است؟ اظهار داشت :برای
س��ال تحصیلی جدید با توجه ب��ه تمهیداتی
که از قبل داش��تیم به مش��کلی برنخوردیم و
کتابها چاپ شده است .وی افزود :برای چاپ
کتابهای درسی سال تحصیلی  98-99بخشی
از کاغذ مورد نیاز تامین ش��ده اس��ت و تالش
میکنیم به مشکلی برنخوریم .بخش زیادی از
کاغذ مورد نیاز کتابهای درسی را از تولیدات
داخل و کارخانه چوب و کاغذ مازندران تامین
میکنیم و برای تامین بخش دیگر با یکی دیگر
از تولیدکنندههای داخلی وارد مذاکره شدهایم.

مدیرعامل شستا همچنین گفت:
فلس��فه شکلگیری شس��تا این بوده
اس��ت که ذخایر کارگ��ران را حفظ و
ارزش��یابی کند اما دولت در پرداخت
بدهیهای خ��ود به س��ازمان تامین
اجتماعی به دلیل تنگناهای اقتصادی
ک��ه دارد تاخی��ر ایجاد کرده اس��ت،
ب��ه طوری که  4ه��زار میلیارد تومان
بدهی در سال  90تبدیل به 140هزار
میلیارد تومان ش��ده اس��ت و تامین
اجتماعی برای اینکه کسری پرداخت
حقوق بازنشس��تگان را تامین کند به
سرمایههای شس��تا متوسل میشود.
وی گفت :بنده اعالم میکنم که امروز
 90درصد سود شستا توزیع میشود
و اگ��ر برای طرحه��ای خود بخواهیم
اق��دام کنیم مجبور خواهیم ش��د وام
28درصدی بگیریم و امروز به جای اینکه سود برای
کارگران ذخیره کنیم  1600میلیارد تومان س��ود
بانکی پرداخت میکنیم.
■■بازنشستگانسهامدارشستامیشوند

وی درباره س��هامدار ش��دن بازنشس��تگان تامین
اجتماعی نیز اظهار داش��ت :در هفته جاری جلسهای
تحت عنوان کمیته تامین منابع مالی داشتهایم و مقرر
ش��د صندوقی تحت عنوان صندوق س��رمایهگذاری
تشکیل ش��ود که سهام ش��رکتهای خوب را در آن
صندوق تجمیع میکنیم .از محل این صندوق  3هزار
میلیارد تومان سهام بین بازنشستگان تقسیم میشود
که به صورت قسطی از حقوق بازنشستگان کسر خواهد
شد .لطفی بیان داشت :طرح دیگری نیز در نظر گرفتهایم
که  3قلم کاالی جاروبرقی ،یخچال و لباسشویی را به
صورت قسطی به بازنشستگان ارائه دهیم و بانک هم وام
 12درصدی برای خرید این اجناس به بازنشس��تگان
بدهد.
راهنمایی و رانندگ��ی و همچنین برخورد قاطع
دس��تگاه قضایی با راننده متخلف هستند و این
خواسته خود را از راههای گوناگون از جمله فضای
مجازی به گوش مدیران مربوط میرسانند.
آخرین اخبار این حادثه به نقل از س��خنگوی
پلیس حاکی از این است که فرد ضارب شناسایی
و دستگیر شده و آنچه انتظار جامعه است برخورد
قاطع و س��ریع با فرد خاطی اس��ت؛ برخوردی که
بدون شک میتواند درس عبرتی برای مخالن نظم
و امنیت جامعه باشد .پلیس نیز باید مسرانه مجازات
فرد خاطی را از دستگاه قضایی پیگیری و قوهقضائیه
با فوریت به این پرونده رسیدگی کند .آسیب دیدن
پلیس ،آس��یب دیدن جامعه اس��ت .بدون ش��ک
مجازات فرد خاطی احترام به افکار عمومی ،اقتدار و
جایگاه نیروی انتظامی در جامعه است.
البت��ه ناگفته نماند در این ماجرا هنوز اثری از
برخی چهرهها و هنرمندان یا همان سلبریتیهای
که در جریانهای اجتماعی و فرهنگی همواره در
صحنه حاضر بودند ،نیست و گویا بیاعتنا از کنار
این روایت تلخ گذشتهاند!
به دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استانهای
گوناگون در قالب این طرح به مشهدالرضا(ع) مشرف
شوند .ضمن اینکه برای بیماران خاص و صعبالعالج،
ایتام و نخبگان محروم شرایط سنی برداشته شده و
تنها محرومیت و زیارتاولی بودن مدنظر است .معاون
امداد مستضعفان آستان قدس رضوی بهرهمندی از
وعدههای کامل غذایی ،اسکان در زائر شهر رضوی،
حضور در میهمانسرای حضرت در یک وعده غذایی
و ش��رکت در ویژهبرنامههای فرهنگی حرم مطهر را
از جمله خدمات آس��تان قدس رض��وی برای زائران
زیارتاولی دانس��ت و تأکید کرد :روند ارائه خدمت
به زائران به صورت مستمر در حال نظارت و کنترل
است و در همه مکانهای اقامت ،ناظرانی از معاونت
امداد مستضعفان آستان قدس رضوی ،برای نظارت و
کنترل روند خدمات ،کمیت و کیفیت پذیرایی حضور
دارند و نواقص ،انتقادات و پیش��نهادات را منعکس
میکنند.
قیمت کتابهای درسی دوره ابتدایی و متوسطه
دوره

مبلغ به ریال

اول ابتدایی

144000

دوم ابتدایی

156000

سوم ابتدایی

203000

چهارمابتدایی

204000

پنجمابتدایی

209000

ششمابتدایی

247000

هفتم متوسطه  – 1دختران

419000

هفتم متوسطه  – 1پسران

411500

هشتم متوسطه  – 1دختران

342000

هشتم متوسطه  – 1پسران

348000

نهم متوسطه 1

365000

رئیس پلیس راه��ور ناجا با تاکید بر اینکه
پلیس داوطلب اجرای طرح  LEZبوده است،
تجهیز معابر به برخی زیرس��اختهای فنی را
شرط اجرایی بودن سراس��ری طرح  LEZدر
تمام معاب��ر پایتخت عنوان کرد .س��ردار تقی
مهری با اشاره به اظهارات برخی مدیران شهری
ته��ران برای توس��عه طرح  LEZدر سراس��ر
پایتخت به تسنیم اظهار داشت :پلیس از جمله
سازمانهایی بود که از دهه  70پیشنهاددهنده
و پیگیر طراحی یک منطقه پاک و کمآالینده
و کمترافیک در ش��هر تهران بود و علیایحال
ش��ورای عالی ترافیک با پیش��نهاد شهرداری
تهران تصمیم گرفت طرح موسوم به  LEZدر
محدوده طرح زوج و فرد در تهران اجرایی شود.
رئیس پلیس راهور ناج��ا با بیان اینکه پلیس
داوطلب اجرای این طرح بوده است ،گفت :نباید
فراموش کرد اجرای این طرح در سراس��ر شهر
تهران نیازمند زیرساختهای فنی است و اگر
زیرس��اختهای فنی الزم از س��وی شهرداری
تهران فراهم شود ،این طرح قابلیت اجرا خواهد
داش��ت .مهری گفت :از ای��ن رو اگر بخواهیم
اجرای این طرح را برای سراس��ر تهران تسری
دهیم ابتدا باید  90ورودی اصلی و فرعی شهر
تهران را تحت پایش مکانیزه قرار دهیم و این
ن و سیستمهای مدرن مجهز
معابر را به دوربی 
کنیم و پس از آن سایر معابر به این دوربینها
مجهز شوند.
کوتاه وگویا
در راس��تای تحقق شعار «شهر زیستپذیر،
شهروند مشاركتپذیر» و همچنین مسؤولیت
اجتماعی س��ازمانها و بنگاهه��ای اقتصادی،
س��ازمان خدمات اجتماعی ش��هرداری تهران
پوی��ش «یه لقمه مهربونی» ب��ه منظور اطعام
نیازمن��دان و كارتنخوابهای ش��هر تهران را
آغاز کرد.
محس��ن محمدیان ،مدیر ارتباط��ات و امور
بینالملل ش��رکت بهرهبرداری متروی تهران
و حومه از همکاری این ش��رکت با مؤسس��ات
خیریه خبر داد و گفت :ماهانه به  ۱۰مؤسسه
خیریه فضا برای اجرای طرحهای خیرخواهانه،
در ایستگاههای مترو داده میشود.
کارخانه تولید انواع ش��یرآالت نفت و گاز با
اعتب��اری بالغ ب��ر  ۱۴میلیارد توم��ان و طرح
توس��عه تولید شیشه ضدگلوله با اعتباری بالغ
ب��ر  2میلی��ارد تومان و جمعاً اش��تغال به کار
 ۹۴نفر با حضور حجتاالس�لاموالمس��لمین
س��یدمحمدعلی ش��هیدی نماینده ولیفقیه،
معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران ،اس��تاندار قم و جمعی از مس��ؤوالن
استانی در شهرک صنعتی شکوهیه قم افتتاح
شد.
ش��هرداری منطق��ه  3ته��ران ب��ه منظور
جلوگی��ری از آبگرفتگی و وقوع س��یالب و با
استفاده از ابزارآالت مکانیکی در حال الیروبی
کانال بزرگ زیرگذر پل همت -شریعتی است.
دهمی��ن کنفرانس آموزش ش��یمی ایران با
هم��کاری و برپایی نمایش��گاه جانبی «رازی»
موزه ملی علوم و فناوری ایران ،صبح روز سوم
ش��هریورماه با حضور اندیش��مندان ،مدیران و
مربیان آموزش شیمی کشور در محل دانشگاه
علم و صنعت برگزار شد.
رضا عبدل��ی ،مدیرعامل س��ازمان مدیریت
پسماند با اشاره به اهمیت افزایش و بهروزرسانی
س��طح علمی و تجرب��ی آموزش��گران ادارات
مدیریت پسماند مناطق بیستودوگانه گفت:
كارشناس��ان ح��وزه ادارات پس��ماند مناطق
مهمترین و اصلیترین حلقه ارتباطی سازمان
با شهروندان بوده که در مالقات چهره به چهره
با ساکنان محالت نقش بسیار موثری در انتقال
مفاهیم اساسی محیطزیست در حوزه مدیریت
پسماند و تفکیک در مبدأ دارند.
مرک��ز صنعتیس��ازی نانو فن��اوری کاربردی
( )ICANجهت توسع ه همکاریهای فناورانه،
توس��ع ه کاربردها و محصوالت مبتن��ی بر نیاز
صنع��ت ،فراخوانی برای طرحه��ای نوآورانه در
زمین ه «بررسی اثر افزودن کربن بر رفتار مکانیکی
و تریبولوژی پوش��ش  CRCNاعمال ش��ده با
روش تبخیر قوس کاتدی » اعالم کردهاست.
جلسه بررس��ی اجرای فعالیتهای ایمنی و
عمرانی در داخ��ل و فضای پیرامون مدارس با
حضور قائممقام ،معاونان و ش��هرداران نواحی
پنجگانه منطقه  7تهران برگزار شد .در جریان
این نشست یداهلل کاظمی ،قائممقام شهرداری
منطق��ه  7تهران گف��ت :معاونتهای اجرایی
منطق��ه باید بع��د از انجام بازدی��د از مدارس
اقدامات��ی را که در نظر دارند در داخل و فضای
پیرامون مدارس انجام شود ،مشخص کنند.

