0 4

اجتماعي

وطن امروز شماره 2522

نیمکت
وزیر آموزشوپرورش اعالم کرد

اجرای طرح
«کنترل کیفیت مدارس» از مهر

وزیر آموزشوپ��رورش ضمن
بیان اینکه طرح س��امانههای
مربوط به کنت��رل و تضمین
کیفیت مدارس طراحی شده
و از اول مهرماه اجرا میش��ود،
گفت :امروز با جرات میتوانم بگویم توانس��تهایم
این گفتم��ان را در جامعه ایجاد کنیم که تاکید
بر محفوظات و تکیه بر مهارتهای دانشی صرف،
توقع مطلوبی از آموزشوپرورش نیست .به گزارش
ایسنا ،سیدمحمد بطحائی در نمایشگاه دستاوردها
و عملک��رد یکس��اله وزارت آموزشوپرورش که
در دبیرس��تان ماندگار البرز برگزار شد ،گفت :در
یک س��ال پیش تاکید کردیم س��ند تحول باید
از  2مس��یر تحول در محت��وا و کیفیت برنامهها
و تح��ول در مدیری��ت بگذرد .اتفاقات��ی باید در
آموزشوپرورش حاصل ش��ود تا خروجیهای آن
بتوان��د توقعات و انتظارات جامعه را برطرف کند.
وی تصریح کرد :تالشهای خوبی در یکس��ال
گذشته انجام ش��د .حذف آزمونها از مهمترین
اقدامات در راس��تای تحول محت��وا بود .بطحائی
افزود :حذف کتب کمک آموزش��ی بویژه در دوره
ابتدایی که زحمات برنامهریزان درس��ی را به فنا
داده اس��ت نیز انجام شد .کتب کمکی که امروز
تروی��ج پیدا کرده باید از م��دارس ابتدایی خارج
شود .وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه از مهرماه
برنامهه��ای جدیدی را ناظر ب��ر تحول در محتوا
آغاز میکنیم ،اظهار داش��ت :مس��یر دوم تحول
در مدیری��ت و اصالح روش اداره آموزشوپرورش
اس��ت .در این راه بر مدرسهمحوری تمرکز داریم.
وی با بی��ان اینکه طرح س��امانههای مربوط به
کنترل و تضمین کیفیت مدارس طراحی شده و
از اول مهرماه اجرا میشود ،گفت :تفویض اختیار
نیز اگر انجام نشود بسیاری از برنامههای تحولی
اجرا نمیشود .غول بروکراسی اجازه تفویض اختیار
را نمیدهد.
دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش:

نیازی به استخدام حقالتدریسیها
نداریم

دبی��رکل ش��ورای عال��ی آموزشوپ��رورش
گف��ت :نمایندگان مجل��س اصرار به اس��تخدام
حقالتدریسیها و مربیان پیشدبستانی دارند اما
ما بارها اع�لام کردیم به این گروه نیاز نداریم؛ ما
به دبیر فیزیک و شیمی دبیرستان نیاز داریم ،در
حالی که اینها معلم دوره ابتدایی میشوند .مهدی
نویدادهم با بیان اینکه ما موافق تعطیالت زمستانی
مدارس هس��تیم به شرط آنکه اجازه تغییر زمان
ش��روع سال تحصیلی را داشته باشیم ،افزود :اگر
مجلس قانون��ش را تغییر دهد و ما بتوانیم تاریخ
ش��روع مدارس را به ش��هریور بیاوریم ،میتوانیم
تعطیالت زمستانی هم داشته باشیم که مزایایی
هم دارد .به گزارش ایس��نا ،وی همچنین درباره
مصوبه حذف آزمون ورودی مدارس سمپاد گفت:
افراد متخصصی به میدان آمدند و تالش کردند از
این طرح دفاع کنند و محیط مدارس را آرامبخش
و دور از اس��ترس کنند .این مصوبه تاثیر خود را
بر نوع نگاه به کالس درس و مدرس��ه گذاش��ته
اس��ت .حرف اصلی این مصوبه ،مدارس سمپاد
نبود ،بلکه به آنجا کشیده شد و جهتگیری اصلی
ح��ذف آزمونهای زائد ب��ود .اصلیترین آزمونی
که امیدواریم بتوانیم حذف آن را عملیاتی کنیم
کنکور است .سالهاس��ت فریاد میزنیم کنکور
مخل فعالیتهای آموزش��ی و پرورش��ی اس��ت.
وی افزود :نمایندگان طبق مصوبه اخیر اصرار به
استخدام حقالتدریسیها و مربیان پیشدبستانی
دارن��د اما ما بارها اعالم کردی��م به این گروه نیاز
نداریم ،ما به دبیر فیزیک و ش��یمی دبیرس��تان
نیاز داری��م ،در حالی که اینها معلم دوره ابتدایی
میشوند .ما به معلمانی در مناطق دور نیاز داریم،
در حالی که بخشی از آنها ساکن تهران هستند.

مخالفتهایاجتماعی
برای کاهش تنوع مدارس

شو
معاون آم��وزش متوس��طه وزارت آموز 
پ��رورش گفت :حرکتهایی را برای کاهش تنوع
مدارس انج��ام دادیم اما مخالفتهای اجتماعی
مانع میش��وند .علی زرافش��ان ،مع��اون آموزش
متوس��طه وزارت آموزشوپ��رورش در برنام��ه
تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه عدالت آموزشی
در  2بعد قابل تعریف اس��ت ،اظهار داش��ت :در
بعد کمی ،میزان دسترس��ی به آم��وزش را یک
بعد عدالت محس��وب میکنند؛ هر چند حضور
در مدرس��ه خودش نوعی کیفی��ت را در زندگی
یادگیرنده ایجاد میکند .از س��وی دیگر کیفیت
تربیت و آموزشه��ای دریافتی نیز خودش یک
بعد عدالت اس��ت .زرافش��ان در ادام��ه افزود :در
ژاپن تا پایان دوره عمومی یک نوع مدرسه دولتی
وجود دارد و در دبیرستان مدارس متنوع میشود.
حرکتهای��ی برای کاهش تنوع مدارس ش��روع
کردیم ولی مخالفتهای اجتماعی و قوانین مانع
میشوند که تا پایان دوره آموزش عمومی یک نوع
آموزشوپرورش و مدرسه داشته باشیم.
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موج مطالبه افکار عمومی برای برخورد قاطع با راننده متخلف در فضای مجازی ادامه دارد

پرونده ضاربان پلیس در دادسرای انقالب

آوای شهر
شورای شهر تهران:

مترو به تعهدات خود در چشمهعلی
عمل نکرد

ایجاد هشتگهای «منتظر برخوردیم» و «خدشه بر اقتدار» در فضای مجازی توسط کاربران

گروه اجتماعی :با وجود گذشت  6روز
از اتفاق تلخ محور کازرون به ش��یراز
که فردی مامور راهور پلیس را مورد
ضرب و جرح قرار داد اما حجم مطالبه
افکار عمومی برای مجازات فرد خاطی
کمتر که نشده بلکه افزایش هم یافته
است.
ای��ن روزها در می��ان حجم انبوه
خبره��ای مه��م کمت��ر خبرهای 2
ی��ا  3روز گذش��ته به ذه��ن خطور
میکند اما این داستان تلخ هنوز هم
جزو موضوعات داغ فضای مجازی و
رس��انهای است .بررس��ی شبکههای
اجتماعی نشان میدهد تعداد زیادی
از کارب��ران فضای مج��ازی با ایجاد
هشتگهایمتفاوتیخواستاربرخورد
جدی قان��ون با راننده قانونش��کن
هستند .پایش شبکههای اجتماعی
نش��ان میدهد این روزها هش��تگ
«منتظر برخوردی��م» در این فضا در
حال تکثیر است و مطالب مرتبط با این حادثه تلخ
در حال تکثیر در فضای مجازی اس��ت .برای مثال
کاربران زیادی با این هشتگ عبارتی با این مضمون
نوشتهاند« :نباید صرف پولدار بودن و ماشین لوکس
س��وار شدن به خودمان اجازه دهیم مامور قانون را
مورد ضرب و جرح قرار دهیم .اهانت به مامور پلیس
اهانت به قانون است» .عالوه بر این ،هشتگ دیگری
که این روزها در فضای مجازی بین کاربران دست
به دست میشود «خدشه بر اقتدار» است.
کاربران با این هشتگ رفتار فرد خاطی را محکوم
کردند و خواس��تار برخورد جدی قان��ون با این فرد
هستند .اما آنچه در بیش��تر مطالب فضای مجازی
مش��اهده میش��ود مطالبه عموم جامعه از پلیس و
دس��تگاه قضا برای برخورد با قانونش��کنان است؛
موضوعی که دادستان عمومی و انقالب شیراز هم به
نظاموظیفه گ�روه اجتماع�ی :رئی��س اداره
سرمایه انس��انی سرباز ستاد کل
نیروهای مسلح از ابالغ ضوابط جدید کسر خدمت
فرزن��دان ایثارگران به نیروهای مس��لح خبر داد.
سردار موسی کمالی به باشگاه خبرنگاران جوان،
گفت :به منظور فراهم کردن زمینه استفاده همه
فرزندان ایثارگران از تس��هیالت کسر خدمت بنا
به توافق به عمل آمده میان مجلس و س��تاد کل
نیروهای مسلح به ازای هر درصد جانبازی ،هر ماه
اسارت و هر ماه رزمندگی 12 ،روز کسر خدمت به
فرزندان ایثارگران تعلق میگیرد که ضوابط اجرایی
این مقررات به نیروهای مسلح ابالغ شده است .وی

نظام��ی و امنیتی موض��وع مهمی
است و دستگاه قضایی موضوع هتک
حرمت انجامشده را با حساسیت ویژه
پیگی��ری و نتایج را ب��ه عموم مردم
اطالعرسانی خواهد کرد.

■■از حق�وق مأم�ور پلی�س دفاع
میکنیم

بررسی است ،به میزان گفت:
آن تاکید دارد.
■■ب�ا قاطعی�ت برخ�ورد س�رهنگ ترحمی ،رئیس اداره حقوقی ضارب��ان در ای��ن حادثه در 3
پلیس راهور ناجا :حمله این فرد خاطی مرحله افسر پلیس راهنمایی
میکنیم
در همین باره ،دادس��تان که مصداق تعرض وحشیانه است به هیچ و رانندگ��ی را م��ورد هجوم و
عمومی و انقالب شیراز گفت :وجه قابل پذیرش نیست بنابراین ما در تعرض ق��رار دادند که تصاویر
پرونده ضاربان افسر پلیس در این پرونده قطع ًا از حقوق ماموران پلیس پخش شده در فضای مجازی
شیراز به شعبه ویژه دادسرای و لباسی که لباس خدمت به مردم است تنها بخشی از این حادثه را به
تصویر کشیده است .دادستان
عموم��ی و انقالب این ش��هر دفاع خواهیم کرد و کوتاه نمیآییم
عمومی و انقالب شیراز با تاکید
ارجاع شده است .علی صالحی
با بیان اینکه پرونده ضاربان افسر پلیس راهنمایی بر اینکه با متعرضان به افس��ر پلیس در چارچوب
و رانندگی در ش��یراز به ش��عبه ویژه در دادسرای قانون با قاطعیت برخورد خواهد ش��د ،اضافه کرد:
عمومی و انقالب این ش��هر ارجاع ش��ده است ،از افراد دس��تگیر ش��ده خس��ارتی نیز به اتومبیل و
دستگیری  3نفر از عوامل این حادثه خبر داد .وی تجهیزات پلی��س وارد کردند .صالحی همچنین از
با اش��اره به اینکه همه ابعاد حادثه تعرض به افسر احتمال افزایش دستگیرشدگان این حادثه خبر داد
پلیس تحت نظارت بازپ��رس ویژه پرونده در حال و خاطرنش��ان کرد :حفظ اقتدار پلیس و نیروهای
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل تشریح کرد

آخرین تغییرات در نحوه محاسبه کسر خدمت ایثارگری
درباره فرآیند انجام کار افزود:
فرآین��د اخ��ذ گواهی و ثبت
کس��ر خدمت سربازی طبق
روال گذش��ته اس��ت ،بدین
ترتیب ک��ه رزمندگان ارتش
جمهوری اسالمی ایران برای
دریافت گواهی مربوط به یگانهای محل خدمت
خود در نیروی زمین��ی ،هوایی ،دریایی و پدافند

عضو کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد

دولت و بانک مرکزی مانع اجرای طرح تحول سالمت
بهارستان گروه اجتماعی :عضو کمیسیون
بهداش��ت مجلس ب��ا تاکید بر
اینکه بدون اجرای راهنماهای بالینی ،حوزه درمان
همچون چاه ویل است که هر چه پول در آن بریزیم
کافی نخواهد بود ،نحوه توزیع منابع توسط دولت،
بانک مرکزی و خزانهداری را
عامل ایجاد موانع در اجرای
طرح تحول سالمت دانست.
عباسعلی پوربافرانی به خانه
مل��ت گف��ت :وقت��ی طرح
تحول سالمت در حوزه اجرا
وارد شد ،متاسفانه برخی نواقصی که پیشبینی
نش��ده بود به وجود آم��د و به دلیل نبودنظارت،
این طرح بدرستی اجرا نشد .وی خاطرنشان کرد:
وقتی ما منابع بس��یاری را در حوزه درمان هزینه
میکنیم باید راهنماهای بالینی را هم اجرا کنیم،
در غیر این صورت ای��ن حوزه همچون چاه ویل
میش��ود که هر چه هم پول در آن بریزیم ،کافی
نخواهد بود ،بنابراین مدیریت منابع در اجرای طرح
تحول سالمت به دلیل سوءمدیریتها خدشهدار

ش��د .پوربافرانی گفت :اینکه طرح تحول سالمت
باعث بدهکار ش��دن دولت شده باشد ،قابل قبول
نیس��ت ،چرا که از زمان اجرای این طرح ،منابع
الزم برای آن نیز پیشبینی ش��د اما متاس��فانه
دول��ت ،بانک مرکزی و خزان��هداری این منابع را
بدرستی تخصیص ندادند که
در پی آن کمبود منابع ایجاد
شد ،از س��وی دیگر بخشی
از این مش��کل هم مربوط به
عملکرد بیمه سالمت بود که
بیش از آنچه پیشبینی شده
بود ،افراد را تحت پوشش قرار داد و مجموعه این
عوامل دست به دست هم داد تا دولت به بیمهها،
بیمهها به داروخانهها و داروخانهها به شرکتهای
دارویی بدهکار ش��وند و این چرخه معیوب ایجاد
شود .وی در پایان تصریح کرد :این امر اشتباهی
است که بخواهیم مشکالت حوزه دارو را به گردن
ط��رح تحول بیندازیم ،بلکه باید آنها را ناش��ی از
بیتدبیری ،سوءمدیریت و چالشهایی که در روند
اجرای طرح ایجاد شد ،بدانیم.

هوای��ی و رزمندگان س��پاه
پاس��داران انقالب اس�لامی
و بس��یجیان رزمنده هم به
سپاههای اس��تانی و سازمان

بس��یج مراجعه کنند .سردار
کمالی ادام��ه داد :رزمندگان
نیروی انتظامی جمهوری اس�لامی ایران نیز باید
به انتظامی اس��تانها و جانبازان و آزادگان هم به

تبلیغات نادرست برای داروهای داخلی
گروه اجتماعی :عضو کمیسیون
دارو
بهداش��ت و درم��ان مجل��س
گفت نگرشهای منفی بیماران نسبت به کیفیت
داروهای ایرانی به دلیل تبلیغات نادرس��ت و نبود
حمایت همکاران پزشک از تولیدات داخلی است.
محمدحسین قربانی در ارتباط
با دالیل تمایل بیشتر بیماران
ب��رای اس��تفاده از داروه��ای
خارج��ی و ل��زوم توج��ه به
تولیدات داخلی ،به خانه ملت
گفت :ما قانونی برای حمایت
از تولی��دات داخلی داریم و در راس��تای آن واردات
یشوند ممنوع است
داروهایی که در داخل تولید م 
ولی برخی داروها در داخل کشور تولید نمیشوند
و باید از کش��ورهای دیگ��ر تامین کنیم اما تمایل
نداشتن بیماران برای اس��تفاده از داروهای داخلی
به دلیل تبلیغات نادرست و نبود حمایت همکاران
پزشک از تولیدات داخلی است.
نماینده مردم آستانهاش��رفیه در مجلس افزود:
تبلیغات نادرست مبنی بر اثرگذاری بیشتر داروهای

حذف دفترچه بیمه در مراکز درمان تأمین اجتماعی
گ�روه اجتماع�ی :مدیرعام��ل
رفاه
س��ازمان تامین اجتماعی گفت
ح��ذف دفترچ��ه بیم��ه از مراکز درم��ان تأمین
اجتماع��ی و اجرای نس��خه الکترونی��ک در این
واحدها مهمترین اقدام این س��ازمان در یکسال
گذشته بوده است.
س��یدتقی نوربخش ب��ه ایرنا اف��زود :حذف
دفترچ��ه درمانی و صدور نس��خه الکترونیک در
مراکز درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی در 9
استان آغاز شده است و در صورت همکاری وزارت

بنیاد شهید و امور ایثارگران مراجعه کنند .رئیس
اداره انسانی س��رباز ستاد کل نیروهای مسلح در
عین حال یادآور شد مصوبه قبلی درباره معافیت
فرزندان رزمندگان دارای  28و  29ماه س��ابقه که
در حال اجراست تا سقف  20هزار نفر پیشبینی
شده که برای سال  96همچنان به قوت خود باقی
است .س��ردار کمالی تأکید کرد :کسر خدمت به
کارکنان وظیفه غیرغایب که اش��تغال به خدمت
دارن��د تعلق میگیرد ،بنابرای��ن کارکنان وظیفه
هنگام مراجعه به مبادی عنوان شده باید گواهی
اش��تغال از محل خدمت با برگه اعزام به خدمت
همراه داشته باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

بهداش��ت ،میتوان این طرح را در تمام کشور به
اجرا گذاشت .وی خاطرنش��ان کرد :طرح حذف
دفترچهه��ای درمانی تامیناجتماعی از حدود ٢
س��ال پیش در مراکز ملکی تامین اجتماعی آغاز
ش��د و اکنون تمام این مراکز خدماترس��انی را
بدون دفترچه به افراد تحت پوشش ارائه میدهند
و اکن��ون در مراکز طرف ق��رارداد در حال انجام
است .تاکنون در  4اس��تان این طرح انجام شده
اس��ت .نوربخش اضافه کرد :تاکنون  90میلیون
نسخه الکترونیک در مراکز ملکی سازمان تامین

س��رهنگ محم��د ترحم��ی در
واکنش به اتف��اق عجیب و غیرقابل
قبولی که چن��د روز پیش در محور
کازرون ب��ه ش��یراز رخ داد و تصاویر
تکاندهندهای از آن و ضرب و جرح
مامور پلیس توس��ط یک راننده در
فضای مجازی منتش��ر ش��د ،اظهار
داش��ت :بخش��ی از اظهارات منتشر
شده در این فیلم نشان میدهد این
فرد دچار سوءتفاهم شده و تصور دارد
که حضور مامور پلیس در آن صحنه
برای جریمه ک��ردن خودروی دچار
سانحه شده است ،در حالی که هنوز
علت سانحه مشخص نبود و مامور پلیس وی و 2
سرنشین دیگر را از داخل این خودرو بیرون کشیده
و برای کمک به خودروی دچار س��انحه در محل
حاضر ش��ده بود .رئیس اداره حقوقی پلیس راهور
ناجا خاطرنش��ان کرد :به ه��ر حال حمله این فرد
خاطی که مصداق تعرض وحش��یانه است به هیچ
وجه قابل پذیرش نیس��ت و هیچکس حق ندارد
چنین رفتاری را با هیچ ش��هروندی داشته باشد؛
در حالی که این رفتار وحشیانه با مامور پلیس که
لباس قانون و خدمت به مردم بر تن اوس��ت انجام
ش��ده .وی با تاکید بر اینکه پلیس راهور از حقوق
ای��ن مامور پلیس دفاع خواهد ک��رد ،گفت :ما در
ای��ن پرونده و موضوعات اینچنینی قطعاً از حقوق
ماموران پلیس و لباسی که لباس خدمت به مردم
است دفاع خواهیم کرد و کوتاه نمیآییم.

اجتماعی تولید شده است که با اجرای این طرح
از این پس تمام نس��خهها به صورت الکترونیکی
صادر میشود .وی افزود :اکنون همه بیمهشدگان
و مستمریبگیران این س��ازمان بدون در دست
داشتن دفترچههای درمانی میتوانند از خدمات
درمانی این مراکز بهرهمند ش��وند و فقط با ارائه
کارت مل��ی خود میتوانند ع�لاوه بر مراجعه به
پزشک از طرح نسخه الکترونیکی استفاده کنند و
داروها نیز با همان کدملی در داروخانههای مراکز
ملکی تامین اجتماعی به بیمار داده میشود.

خارجی باعث ایجاد باور نادرست میان مردم جامعه
شده است و الزم است اطالعرسانی دقیقی از طرف
مجموعه وزارت بهداش��ت درمان و آموزش کشور
و همچنین پزش��کان و هم از طریق مجموعههای
ذیرب��ط معرفی ش��ود تا م��ردم از کیفیت خوب
تولیدات داخلی مطمئن شوند.
وی ادام��ه داد :ب��رای تغییر
نگرشه��ای منف��ی بیماران
نس��بت به کیفیت داروهای
ایران��ی الزم اس��ت همکاران
پزشک نیز از کاالهای داخلی
حمایت کنند ،همچنین تولیدکنندگان داخلی نیز
از کاالهای خودش��ان با برندسازی و تبلیغات موثر
حمایت کنند .قربانی خاطرنشان کرد :تمایل بیشتر
مردم برای استفاده از داروهای خارجی باعث افزایش
رونق بازارهای غیرقانونی ش��ده اس��ت ،اگر دارو به
ی در دسترس مردم باشد و پزشکان نیز از
اندازه کاف 
تولیدات داخلی حمایت بیشتری داشته باشند ،قطعاً
رویکرد مردم برای استفاده از داروهای تولید داخل
افزایش پیدا خواهد کرد.

عضو شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به
اینکه مترو به تعهدات خود در چشمهعلی عمل
نکرده است ،گفت :باید دوباره از مدیران مترو
در این باره س��وال کنیم .موض��وع را از طریق
قوه قضائیه و نهادهای ذیربط پیگیری کرده و
همچنین شکایت میکنیم .حسن خلیلآبادی
با بیان اینکه آب همچنان در چش��مهعلی کم
اس��ت و از هفته گذشته نیز کمتر شده است،
به فارس گف��ت :آنقدر که مترو س��از و دهل
زد که آب به چش��مهعلی بازگش��ته اینطور
نب��وده اس��ت .وی با بیان اینکه هن��وز آب به
چشمهعلی بدرستی بازنگش��ته است ،گفت:
مت��رو آببندیه��ای الزم را در تون��ل انجام
ن��داده و کوتاهی کرده اس��ت .عضو ش��ورای
اسالمی ش��هر تهران با اشاره به اینکه مترو به
تعه��دات خود عمل نکرده اس��ت ،گفت :باید
دوب��اره از مدیران مترو در این باره پرس��ش و
پیگیری کنیم موضوع را از طریق قوه قضائیه
و نهادهای ذیربط پیگیری کرده و همچنین
شکایت میکنیم .وی در پاسخ به این پرسش
که گفته میشود با تانکر آب چشمهعلی را پر
کردهاند ،گفت :این موضوع را تایید نمیکنم اما
آب در چشمهعلی کم است .خلیلآبادی افزود:
قرار بود از  15تیر آب به چشمهعلی بازگردد،
ما گفتیم حداقل  60درصد آب بازگردد خوب
است اما به  5درصد هم نرسیده است.
فرمانده انتظامی تهران اعالم کرد

راهاندازی پلیس دوچرخهسوار
در پایتخت

فرمان��ده انتظامی ته��ران از اعالم آمادگی
پلی��س برای اس��تفاده از موتوربرقی خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،س��ردار حسین رحیمی در
مراسم افتتاح طرح پلیس دوچرخهسوار گفت:
من حساس��یت ویژهای به موضوعات ترافیکی
دارم و معتقدم باید به مباحث زیستمحیطی
نی��ز در کنار این مهم توجه ش��ود .وی با بیان
اینکه متاس��فانه برخی خودروها ابتداییترین
اصول را هم رعایت نمیکنند ،گفت :در  6ماه
اول س��ال وضعیت خوبی در باب آلودگی هوا
نداشتیم و پلیس از همین حاال بحث برخورد
با خودروه��ای دودزا و فاقد معاینه فنی را در
دستور کار خود قرار داده است .رحیمی با بیان
اینکه در بخش رعایت نش��دن قانون مشکل
داریم به گونهای که  75درصد از کش��تههای
ما موتورس��واران و عابران پیاده هستند ،اظهار
کرد :بر همین اس��اس پلیس را مکلف کردیم
برای راکبان متخلف کالس آموزشی بگذارند.
رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه امروز ما با
راهاندازی پلیس دوچرخهس��وار در استفاده از
این وس��یله پاک پیشقدم شدیم ،گفت :این
دوچرخهه��ا را ب��ه پلیس راه��ور آوردیم ،چرا
که فعالیت این پلی��س در بلوکهای خاصی
اس��ت و ماموریت آنها برخورد با تخلفات و نه
جرائم اس��ت که این مهم با حمایت ش��هردار
تهران شروع شد و امیدواریم بتوانیم این مهم
را توسعه دهیم .در ادامه سردار حسین رحیمی
گفت :مجوز فعال ش��دن پلیس دوچرخهسوار
را در ح��وزه پلیس راهور ته��ران اخذ کردیم
و آمادگ��ی آن را داریم ک��ه از موتور برقی نیز
استفاده کنیم.

آغاز بزرگترین مسابقات
بازیهای ویدئویی

صبح ششم ش��هریورماه چهارمین دوره از
لیگ بازیهای رایانهای ایران با حضور صدها
عالقهمن��د به بازیه��ای رایانهای آغاز ش��د.
ب��ه گزارش «وط��ن ام��روز» ،چهارمین دوره
از لی��گ بازیهای رایانهای ایران با اس��تقبال
پرش��ور دخت��ران ،پس��ران و خانوادهها آغاز
ش��د و تا شانزدهم ش��هریورماه در برج میالد
ته��ران ادامه خواهد داش��ت .در ای��ن دوره از
لیگ هیچ محدودیت سنی برای بازیکنان در
نظر گرفته نش��ده و بانوان نیز امکان شرکت
در تمام رشتهها را داشتند .چهارمین دوره از
لی��گ بازیهای رایانهای ایران در رش��تههای
،Clash Royal ، PES2018 ،FIFA18
کوئیز آو کینگز و پس��رخوانده برگزار میشود
و ط��ی روزه��ای آینده ه��زاران نف��ر در این
رشتهها به رقابت خواهند پرداخت تا قهرمان
هر ک��دام از این رش��تهها مش��خص ش��ود.
س��ال گذش��ته نزدیک به  7هزار نفر در لیگ
بازیه��ای رایانهای ش��رکت کردند که تعداد
شرکتکنندگان در چهارمین دوره مسابقات
افزایش قابل توجهی داشته است .گفتنی است
فینال این مسابقات روز  ۱۶شهریورماه برگزار
میشود.

