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اجتماعي

وطن امروز شماره 2527

نبضجامعه
فرمانده نیروی انتظامی مطرح کرد

چهارشنبه  14شهریور 1397

در آستانه سال جدید تحصیلی ،هنوز هم مشکالت گوناگون ساختاری و سازمانی آموزشوپرورش پابرجاست

ستادهای چاق ،مدارس ضعیف!

برخورد با هر نوع هنجارشکنی
در جامعه

فاطمهسعیدی،عضوکمیسیونآموزشمجلس:تعددمناطقآموزشیبهلحاظنیرویانسانیبارزیادیبرایآموزشوپرورشدارد
فرمانده نیروی انتظامی گفت :ناجا بر اساس
وظیفه ذاتی و قانونی با هر نوع هنجارش��کنی
برخورد میکند ،بر همین اس��اس با بیحجابی
در خ��ودرو برخورد ش��ده و به مال��ک خودرو
تذکر داده میش��ود و در صورت تک��رار دوباره
خودرو توقیف خواهد ش��د .ب��ه گزارش فارس،
همایش فصلی فرماندهان و مدیران عالی نیروی
انتظامی با حضور رحمانیفضلی وزیر کش��ور و
سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی
در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد.
سردار حسین اشتری ،فرمانده نیروی انتظامی
در حاشیه این نشس��ت اظهار داشت :در چند
نظرسنجی که توسط چند دستگاه معتبر انجام
شد نش��ان داد که اعتماد مردم به ناجا افزایش
یافته و پلیس جزو دستگاههایی است که مردم
بیشترین اعتماد را به آن دارند .فرمانده نیروی
انتظامی درباره برخورد با هنجارش��کنی اعالم
کرد :ناجا بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی خود با
هر نوع هنجارشکنی برخورد میکند ،مصداق آن
در گذشته اعالم شده و یکی از موارد بر اساس
قانون بیحجابی است .سردار اشتری اعالم کرد:
بر اساس قانون با بیحجابی در خودرو برخورد و
به مالکان خودرو تذکر داده میشود و در صورت
داش��تن تذکر قبلی و بیحجابی دوباره ،خودرو
توقیف خواهد شد .س��ردار اشتری در پاسخ به
س��ؤالی مبنی بر اینکه آیا دستورالعمل امر به
معروف و نهی از منکر به ناجا ابالغ ش��ده است
یا نه ،اظهار داش��ت :ما یک وظیفه ذاتی داریم
و بر اس��اس قانون و قوانین وضعشده با هر نوع
ناهنجاری درباره پوشش برخورد میکنیم.
وزیر آموزشوپرورش خبر داد

شناسایی مؤسسات
فاقد مجوز آموزشی

وزی��ر آموزشوپ��رورش گف��ت :س��ازمان
صداوسیما براساس مجوزهای اخذ شده توسط
شرکتهای آموزشی ،تبلیغات را پخش میکند
اما ما به دنبال شناس��ایی موسس��اتی هستیم
که مجوز ندارند .س��یدمحمد بطحایی با اشاره
به نامه خود به رئیس س��ازمان صداوسیما در
رابطه با تبلیغات موسسات آموزشی و در پاسخ
به اینکه آیا صداوس��یما تبلیغات را براس��اس
مجوزهایی ک��ه وزارت آموزشوپرورش صادر
ک��رده پخش میکن��د ،به خان��ه ملت گفت:
سازمان صداوسیما براساس مجوزهای اخذ شده
توسط شرکتهای آموزشی ،تبلیغات را پخش
میکند اما ما به دنبال شناس��ایی موسس��اتی
هس��تیم که مجوز ندارند ،زیرا اطالعی در این
زمینه نداریم .وی افزود :اگر چه ممکن اس��ت
موسسهای مجوز داشته باشد اما برخی تبلیغات
آزمونها و کتب کمک آموزشی دوره ابتدایی را
حت��ی برای پایه دوم ترویج میدهند که کاری
خالف اصول تربیتی و آموزش��ی ما است .وزیر
آموزشوپرورش بیان کرد :در جلس��های که با
رئیس سازمان صداوسیما داشتیم ایشان ابراز
لطف کردند تا این مهم محقق شود و تبلیغات
محدود و س��اماندهی ش��ده و تبلیغات در این
زمینه با حساب و کتاب انجام شود.

کشف  18تن پودر
مکمل نیروزای قاچاق

فرمانده انتظامی اس��تان البرز از کشف 18تن
پ��ودر مکمل نیروزای قاچاق و غیربهداش��تی در
شهرک صنعتی اشتهارد خبر داد .سردار عباسعلی
محمدیان افزود :در پی دریافت گزارشی مبنی بر
نگهداریپودرمکملنیروزایغیربهداشتیو قاچاق
در انباری در ش��هرک صنعتی اشتهارد ،پیگیری
موضوع به ص��ورت ویژه در دس��تور کار ماموران
اداره مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی این
شهرستان قرار گرفت .وی گفت :ماموران انتظامی
به همراه کارکنان اداره تعزیرات شهرستان اشتهارد
به محل یاد ش��ده اعزام شدند و در بازرسی از این
مکان 18 ،هزار کیلوگرم پودر مکمل قاچاق که به
صورت غیربهداشتی نگهداری میشد کشف شد.
س��ردار محمدیان با بیان اینکه در این زمینه یک
نفر دستگیر شد ،گفت :ارزش تقریبی کاالی کشف
شده  7میلیارد ریال برآورد شده است .وی افزود:
مب��ارزه با قاچاق ،یکی از مهمترین الزامات تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سالی است که از
سوی رهبر انقالب به عنوان سال حمایت از کاالی
ایرانی نامگذاری شده است.

گ�روه اجتماعی :مدرس��ه تنها جایی
اس��ت که در نظ��ام آموزشوپرورش
اصل ب��وده و ب��ار اصلی آم��وزش بر
عهده آن است اما مسیر اشتباهی که
این روزها در حال طی ش��دن اس��ت
به چاق ش��دن س��تاد و نحیف شدن
م��دارس دولتی منجر ش��ده اس��ت.
افزایش نسبت کارکنان غیرآموزشی
به آموزشی وزارت آموزشوپرورش و
افزایشاعتباراتهزینهایدستگاههای
اجرایی ملی وزارت آموزشوپرورش در
الیحه بودجه  97نسبت به قانون 96
میتواند بیانگر آن باش��د که حجم و
هزینههای بخشهای غیرآموزشی این
وزارتخانه در حال افزایش و ساختار آن
در حال فربه ش��دن است؛ اینبندی
از گزارش تهیه ش��ده توس��ط مرکز
پژوهشهای مجلس است.
ب��ه گ��زارش تس��نیم ،هماکنون
 730منطقه آموزشوپرورش در کل
کش��ور وجود دارد ک��ه به اذعان کارشناس��ان این
حج��م از مناطق و صرف نیروی انس��انی و هزینه
در آن ض��رورت ندارد و این ش��رایط اجازه رش��د
به مدرس��ه و معل��م را نمیده��د .آموزشوپرورش
که همواره با مش��کل کمبود بودجه مواجه اس��ت،
برنامههایی را در دورهه��ای گوناگون برای کنترل
این کسری شاهد بوده و وزرای گوناگون برنامههایی
داشتند که هیچکدام به نتیجهای نرسیده است .در
اینباره میتوان به تالش علیاصغر فانی ،وزیر اسبق
آموزشوپرورش برای خلق منابع مالی جدید برای
این وزارتخان��ه و تعیی��ن روحاهلل عالمی به عنوان
مشاور اقتصادی اشاره کرد؛ برنامهای که هیچ نتیجه
مشخصی را برای خلق منابع جدید به همراه نداشت.
■■روشهای تأمین منابع

بیشتر روشهایی که در س��الهای گذشته از
سوی مدیران آموزشوپرورش اتخاذ شده است در
چند محور خالصه میش��ود؛ صرفهجویی در بحث
گ�روه اجتماع�ی :رئیس پلیس
پلیس
آگاهی ناجا با اش��اره به کاهش
وقوع س��رقت در برخی موارد از جمله س��رقت
خودرو و موتوسیکلت از افزایش کشف پروندههای
سرقت طی  ۴ماه ابتدای سال خبر داد و در عین
حال ،سرقت از منازل که تاثیر باالیی در احساس
ناامنی دارد را نگرانکننده دانست.
سردار محمدرضا مقیمی با اشاره به وضعیت
وقوع برخی جرائم و میزان افزایش یا کاهش وقوع
آنها طی  4ماه نخس��ت امسال به تسنیم اظهار

انسانی در ستادها ،نیروهای کیفی را به
سمت مدارس هدایت کرد؛ هر چقدر
ستاد چاقتر ش��ود مدارس ضعیفتر
میش��وند و این به ضرر مدارس است.
س��عیدی مناطق آموزش��ی را دارای
بازدهی کیفی الزم ندانس��ت و گفت:
تعدد مناطق آموزشی به لحاظ نیروی
انس��انی و هزینههای مالی بار زیادی
برای آموزشوپرورش دارد اما متاسفانه
صرفهجوییه��ا در م��دارس اعم��ال
میشود که این روش از اساس اشتباه
است و باید نیازهای الزم برای پیشرفت
کیفی مدارس مورد توجه قرار بگیرد.
■■مسیری که اشتباه است

با اهرمهای فش��اری همچون
نیروی انس��انی که ب��ه جای
تمرک��ز ب��ر س��تاد از مدارس مدی�ران آموزشوپرورش ه�م به این گرو نگه داشتن کارنامه مواجه
آغاز ش��د و فانی ،وزیر اس��بق نتیج�ه رس�یدهاند ک�ه راه را اش�تباه میشوند تا هر طور شده تن به
آموزشوپ��رورش ب��ه ای��ن میرون�د و ب�ه ج�ای اینکه س�تاد در این اجبار بدهن��د .در اینباره
سیاس��ت اعتقاد داش��ت که مسیر حمایت از مدارسی باشد که بار میتوان به صحبتهای حمایت
میتوان جمعی��ت معلمان را اصلی آموزش بر دوش آنهاس�ت ،روند میرزاده ،سخنگوی کمیسیون
به  750ه��زار نفر کاهش داد .معکوسی طی میشود که ماحصل آن آم��وزش و تحقیقات مجلس
اشاره کرد ،آنجا که اعتراف کرد
مح��ور دوم ،توس��عه مدارس رها شدن مدارس است
بدون کمکه��ای مردم ،هیچ
ت بخشی از
غیردولتی و هدای 
جمعیت دانشآموزان به این مدارس بوده است که با مهری مدارس کشور باز نمیشود.
توجه به افت کیفیت مدارس دولتی ،طرفداران این ■■ستادهای چاق و مدارس ضعیف
مدارس افزایش یافتهاند ،بماند که در این میان بخش
از سوی دیگر فاطمه سعیدی ،عضو کمیسیون
قابل توجهی از هزینههای مدارس دولتی هم توسط آم��وزش و تحقیق��ات مجل��س معتق��د اس��ت
خانوادهها تامین میشود و حتی برخی مدارس برای آموزشوپرورش نتوانس��ته در بحث کوچکس��ازی
دریاف��ت کمکهای مالی از خانوادهها دس��تگاه پز س��تاد موفق عمل کند و این در ش��رایطی است که
نصب کردهاند یا پول نقد میگیرند و خانوادههایی مدارس در س��ال جدید بش��دت با کمب��ود نیروی
هم که توانایی پرداخ��ت کمکهای مالی را ندارند آموزشی مواجه هستند و باید با کاهش تراکم نیروی
رئیس پلیس آگاهی ناجا اعالم کرد

افزایش کشف سرقتها در  ۴ماه اول ۹۷

داش��ت :با توجه به تالشه��ا و برنامهریزیهای
انجام شده توسط نیروی انتظامی و همکارانمان
در پلیس آگاهی ،خوش��بختانه وق��وع جرائم در
بسیاری از موارد از جمله سرقتهای مهم کاهش
داشته است .برای مثال وقوع سرقت از مغازهها و
طالفروشیها کاهش داش��ته و این کاهش برای
س��رقت خودرو در  4ماه نخست امسال به میزان

 5درصد و برای س��رقت محموله  14درصد بوده
اس��ت .رئیس پلیس آگاهی ناجا خاطرنشان کرد:
آنچه در سرقتهای پراهمیت نگرانکننده است،
س��رقت منازل اس��ت که تاثیر بس��یار باالیی در
احس��اس امنیت ش��هروندان دارد و بیشتر مردم
هم برای پیشگیری از این سرقتها چندان نکات
ایمن��ی را رعایت نمیکنند .وی گفت :از س��وی

مدیرکل حمایتهای اجتماعی کمیته امداد اعالم کرد

کمیتهامداد گ�روه اجتماع�ی :مدی��رکل
حمایته��ای اجتماع��ی کمیته
امداد امام خمینی(ره) کش��ور از توزیع بس��تههای
لوازمالتحریر بین همه دانشآموزان تحت پوش��ش
این نه��اد ،تا قبل از آغاز س��ال تحصیلی خبر داد.
مجید زارعف��رد با بیان اینکه
حدود  ۳۱۰هزار دانشآموز در
مقاطع مختلف تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی(ره)
قرار دارند ،به ایسنا گفت :این
افراد در مناطق محروم یا عادی
ساکن هس��تند و قرار است بین همه دانشآموزان
تحت پوشش یک بسته لوازمالتحریر به ارزش ۱۰۰
هزار تومان توزیع ش��ود که شامل بیش از  ۲۰قلم
لوازمالتحریر مانند کیف ،دفتر و دیگر ملزومات است.
این اقالم در  2نوع بسته متفاوت برای مقطع ابتدایی
و متوسطه و متناسب با نیازهایشان طراحی شده
اس��ت .وی در ادامه اظهار کرد :نیمی از اعتبار مورد
سالمت گ�روه اجتماع�ی :رئیس انجمن
صنای��ع س��لولزی ای��ران درباره
آخرین وضعیت پیش آمده درباره کمبود و گرانی
محصوالت سلولزی گفت :درباره ماجرای احتکار
پوش��ک بچه و س��ایر محصوالت بهداشتی مورد
استفاده مردم باید تاکید کنم هیچ گونه احتکاری
توس��ط تولیدکنندگان ایرانی انجام نشده و مواد
احتکار شده مربوط به محصوالت خارجی بوده که
یا به صورت قاچاق وارد کش��ور شده یا از مبادی
گمرک وارد ش��دهاند و در بخش اجناس ایرانی به
هیچ عنوان احتکاری انجام نشده است.
عباس فصیحخوشگرد با بیان اینکه پیش از
ش��رایط پیشآمده ،مواد اولیه صنایع سلولزی با
دالر  ۴۲۰۰تومانی و پایینتر از آن به کشور وارد
شد ،به ایسنا گفت :در حال حاضر تولیدکنندگان
مجبورند با توجه به تحریم اتخاذ شده مواد اولیه
م��ورد نیاز خود را ب��ا ارز  ۱۰ه��زار تومانی وارد
کنند و به همین دلیل ش��اهد افزایش  2تا 2/5

خودسوزی مقابل شهرداری تهران
پایتخت گروه اجتماعی :پشتپرده حادث ه
ی مقابل ش��هرداری
خودس��وز 
تهران یک شاکی خصوصی بود .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،مردی در حدود  45س��اله که
از مدتی قبل با همس�� ر و فرزند خ��ود به همراه
یک خان��واده دیگر در ملکی
مسکونی زندگی میکردند،
بتازگی در این ملک مشترک
ب��ه ایجاد مغازه اق��دام کرده
ب��ود .در پی ایج��اد مغازه در
این ملک ،س��اکن دیگر آن
با مراجعه به ش��هرداری از این شخص که مغازه
ایجاد کرده بود ،شکایت کرد .در پی طرح شکایت
این فرد در شهرداری ،شهرداری تهران برای فردی
که مغازه ایجاد کرده بود اخطاری ه ارسال میکند.
شهرداری تهران در پی طرح شکایت از فردی که
ب مغازه یا
اقدام به ایجاد مغازه کرده بود بدون پلم 
ممانعت از فعالیت وی به ارس��ال اخطاری ه اکتفا

رئیس انجمن صنایع سلولزی ایران تشریح کرد

تازهترین خبرها از وضعیت گرانی پوشک
برابری مواد اولیه کارخانجات
تولی��دی خواهیم ب��ود .وی
در پاس��خ به این پرسش که
چه زم��ان مش��کل کمبود
ای��ن محص��والت برط��رف
میش��ود؟ تصریح ک��رد :با
توجه به اینکه از اوایل هفته گذشته تکلیف ارز
مواد اولیه محصوالت س��لولزی مش��خص شد،
اجن��اس تولیدکنندگان ب��ا ارز  ۱۰هزار تومانی
از گمرک ترخیص ش��د و از شنبه هفته جاری
دوباره کارخانجات تولید خود را آغاز کردند و این
وع��ده را به مردم میدهیم که در روزهای آینده
و از ابتدای هفته آینده مشکل کمبود محصوالت
سلولزی برطرف خواهد شد.

دیگر متأس��فانه سرقتهای خرد از جمله سرقت
قطعات اتومبیل ،لوازم داخل خودرو ،کشرو زنی
و جیببری هم به میزان  10درصد افزایش داشته
است .مقیمی با بیان اینکه در مجموع یک درصد
به آمار کشفیات سرقت نسبت به وقوع این جرم
در  4ماه نخست امسال افزایش داشته است ،گفت:
در  4ماه نخست امسال میزان کشفیات به نسبت
وقوع سرقت در حدود  69/5درصد بوده و این در
حالی است که آمار یادشده در سال گذشته کمتر
از  68/5درصد بود.

روز گذشته اتفاق افتاد

توزیع بسته لوازمالتحریر بین دانشآموزان
نیاز برای بس��ته لوازمالتحری��ر دانشآموزان تحت
پوشش از محل منابع کمیته امداد کشوری تامین
ش��ده و نیمی دیگر نیز از محل درآمدها ،جش��ن
عاطفهها ،کمک حامیان و خیران هر استان تأمین
میشود .در  ۱۴استان محروم کشور برای  ۵۰هزار
تومان اعتبار مورد نیاز برای هر
بسته با بخش محرومیتزدایی
س��پاه و خیری��ه حض��رت
رقیه(س) هماهنگ ش��ده و
آنها مسؤولیت تهیه حدود ۵۰
هزار بسته برای این مناطق را
برعهده گرفتهاند ،چرا که ممکن بود در این مناطق
مش��ارکت مردمی به میزان کمتری باشد و به این
ترتیب با بخش محرومیتزدایی سپاه تفاهمی امضا
شد .زارعفرد در ادامه از پرداخت هزینه ثبتنام کتب
درسی دانشآموزان تحت پوشش خبر داد و گفت:
مبلغی در حدود  ۳۰هزار تومان بابت هزینه ثبتنام
کتب درسی هم به استانها پرداخت کردیم.

البت��ه مدی��ران آموزشوپرورش
هم به این نتیجه رس��یدهاند که راه
را اش��تباه میروند و ب��ه جای اینکه
ستاد در مس��یر حمایت از مدارسی
باش��د که بار اصلی آموزش بر دوش
آنهاست ،روند معکوسی طی میشود
که ماحصل آن رها شدن مدارس است .سیدمحمد
بطحای��ی ،وزیر آموزشوپ��رورش در اینباره گفته
است که در ساختار آموزشوپرورش تنها سازمانی
که اصل اس��ت مدرس��ه ب��وده و بقیه س��اختارها
پشتیبانکننده هستند .ما باید کنار بایستیم و در
جاهایی که مدرس��ه نیاز به کمک دارد وارد شویم.
در سالهای گذش��ته آنقدر مقررات و مصوبات به
مدرسه فرستادیم که  700صفحه میشود و مدیر
ب��رای اداره مدرس��ه  700صفحه بای��د و نباید در
مقابلش دارد و بعد میگوییم چرا خالقیت ندارد .به
نظر میرسد ،مدیران آموزشوپرورش مدتهاست
میدانند در مسیر اشتباهی در حال حرکت هستند
اما مش��خص نیس��ت تا چه زمانی قرار است فقط
مشکالت را بازگو کنیم و در میدان عمل دستها
خالی باشد و مدارس دولتی همچنان با مشکل افت
کیفیت ،کمبود معلم و کمبود منابع مالی در شرایط
احتضار روزگار بگذرانند.

■■بانک مرک�زی همکاری
نمیکند

همچنینیکتولیدکننده
پوش��ک بچه ب��ا اش��اره به
تش��ویش اذهان عمومی در
کمبود پوشک در سطح بازار،
گفت :درست اس��ت به خاطر افزایش هزینههای
تولید قیمت پوشک گران شده اما هیچ کمبودی
در تولید پوش��ک نداریم و یک عده تنها به دنبال
سود بیشتر هستند .کریم میزبان با اشاره به اینکه
امروز تولیدکنندگان از تحریمهای داخلی بیش از
تحریمهای خارجی رنج میبرن��د ،افزود 24 :روز
اس��ت که مواد اولیه ما در گمرکات مانده و هیچ
کس هم پاس��خگو نیس��ت .عالوه بر این مشکل

میکند که این اخطاری ه باعث میشود فردی که
اقدام به ایجاد مغازه کرده بود صبح روز گذشته به
منظور اعتراض به آن مقابل شهرداری حاضر شود.
حوالی س��اعت  9صبح روز گذش��ته که شهردار
تهران قصد ورود به ساختمان شهرداری را داشت،
این ف��رد روی خ��ود بنزین
میریزد و در حالی که فرزند
خ��ود را در آغوش داش��ت
اعالم میکند که قصد آتش
زدن خود را دارد .افراد حاضر
در این مکان با مشاهده این
وضعیت ک��ودک را از پدرش ج��دا میکنند اما
پدر در نهایت خود را آتش میزند .بر اس��اس این
ی این
گزارش ،هنوز اطالعاتی درباره وضعیت حیات 
ی که
شخص منتشر نشده است .گفتنی است ،ملک 
بر سر آن نزا ع انجام شده و در نهایت به خودسوزی
یکی از ساکنان آن منجر شده ،در بخش شمالی
منطقه  2شهرداری تهران واقع شده است.
اصل��ی ما بانک مرکزی و بانکهای عامل اس��ت،
چرا که هر زمان برای دریافت تسهیالت به بانکها
مراجعه میکنیم میگویند خط اعتباری ما منفی
است و هیچ تسهیالتی در اختیار تولیدکننده قرار
نمیدهند.
وی با اش��اره به تش��ویش اذهان عمومی در
کمبود پوشک در سطح بازار ،گفت :درست است
به خاطر افزایش هزینههای تولید قیمت پوشک
گران ش��ده اما هیچ کمبودی در تولید پوش��ک
نداریم و یک عده تنها با ایجاد نگرانی در س��طح
جامعه برای سود بیشتر تالش میکنند.
البته باید این نکته را یادآوری کنم که ما هم
از افزایش قیمتها دل خوشی نداریم اما چارهای
جز این نداش��تیم .این تولیدکننده با اعالم اینکه
صدور بخش��نامههای متفاوت باعث شده فعالیت
برای تولیدکنندگان سخت باش��د ،تصریح کرد:
برخالف تصور مردم م��ا اصال دالر  4200تومانی
دریافت نکردهایم.

پل ارتباطی

درخواست از پلیس
راهنمایی و رانندگی

ای��ن روزها بویژه در س��اعات صبح و اوایل
شب ترافیک محدوده میدان چهارصد دستگاه
ب��ه دلیل ت��ردد زی��اد خودروهای عب��وری و
همچنین توقف خودروهای س��نگین عملیات
ساختمانی سرسامآور و غیر قابل تحمل شده
است ،متاس��فانه خودروهای سنگین عملیات
س��اختمانی درس��ت در مقاب��ل مس��یر تردد
خودروها توقف میکنند و این منطقه وضعیت
نامناس��بی از نظر ترافیکی پیدا کرده است .از
پلیس راهنمایی و رانندگی درخواست رسیدگی
فوری به این موضوع را داریم.
جمعی از ساکنان میدان چهارصد دستگاه

مشکالت نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد

از ابت��دای ش��هریورماه ب��ه دلی��ل اجرای
طرح نقلوانتقال دانش��کدههای دانشگاه آزاد
و جابهجاییهای دانش��گاهها و دانش��کدهها به
ساختمانهای جدید ،دانشجویان برای پیگیری
ام��ور اداری خود با مش��کل مواجه ش��دهاند و
برخ��ی واحدها انج��ام کار را به روزه��ا و ماه
آینده و حتی پس از استقرار کامل دانشکدهها
موکول میکنند .این وضعیت در برخی مراکز
مانند تهران مرکز و تهران جنوب بیشتر است
و دانش��جویان با مش��کالت گوناگونی مواجه
هس��تند ،از مدیران دانش��گاه آزاد درخواست
رسیدگی و سرو س��امان دادن به این وضعیت
را داریم.
محمد اعتمادی از تهران

کوتاه وگویا

حجتاالس�لا م س��یدمحمدعلی شهیدی،
نماین��ده ولیفقی��ه ،مع��اون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران در س��فر
به اس��تان سیستانوبلوچس��تان از اعزام گروه
تخصصی پزش��کی بنی��اد برای رس��یدگی به
وضعیت ایثارگران بویژه جانبازان شیمیایی این
شهرستان و مناطقی که دارای وضعیت هوای
مشابه هستند خبر داد.
هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران،
صبح روز یازدهم شهریور  ۱۳۹۷در سالن غدیر
مرکز آفرینشهای فرهنگی-هنری آغاز شد.
این جش��نواره در  2بخش رقابتی و غیررقابتی
با حضور  ۳۴گروه نمایشی از مراکز فرهنگی-
هنری کانون اس��تان ته��ران در حال برگزاری
است.
مدیر عامل شرکت شهروند گفت :این شرکت
هیچ کمبودی در تامین و عرضه محصوالت از
جمله محصوالت سلولزی ندارد و شهروندان از
این بابت هیچ نگرانی نداش��ته باشند .مسعود
س��ریعالقلم گفت :شرکت ش��هروند به عنوان
بازوی تامین کاال و مایحتاج شهروندان آمادگی
عرضه تمام کاالها را دارد و به دلیل نظارتهای
دقیق و مستمری که توسط کارشناسان انجام
میش��ود ،نهتنها کمب��ودی در تامین و عرضه
محصوالت ندارد ،بلکه این محصوالت ،با کیفیت
و قیمت مناسب در فروشگاههای شهروند عرضه
میشود.
س��اختمان جدی��د کلینیکهای تخصصی
بیمارس��تان ساس��ان ش��امل بخشه��ای
«آنژیوگراف��ی و آنژیوپالس��تی»« ،کت لب» و
«امآرآی» افتتاح شد.
با همکاری مش��ترک س��تاد ویژه توس��عه
ی نانو و مرکز آمار ایران ،جمعآوری آمار
فن��اور 
اقتصادی کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و
ی نانو فعالیت
بیش��تر کشور که در حوزه فناور 
دارند ،از نیم ه دوم شهریور  97آغاز خواهد شد.
مس��ابقات روباتها و گالیدرهای دستساز
نوجوان��ان در اختتامی��ه دورههای آموزش��ی
تابس��تانه مرکز علوم و ستارهشناس��ی تهران
برگزار شد .امیرحس��ین چیذری ،مدیر مرکز
عل��وم و ستارهشناس��ی تهران اظهار داش��ت:
اختتامیه دورههای آموزش��ی مهارتافزای ترم
تابستان 97مرکز علوم و ستارهشناسی تهران
ب��ا حضور دانشآموزان ،خانوادهها و مدرس��ان
دورهها برای گروه سنی  10تا  13سال با اجرای
برنامههای متنوع و مسابقه روباتها و گالیدرها
در محوطه مرکز علوم برگزار شد.
حمیدرضا رنجبر ،معاون حملونقل و ترافیک
شهرداری منطقه  7تهران از ایمنسازی بخشی
از معابر ناحیه  4با حذف استوانههای ارتجاعی
فرسوده و احداث رفیوژ میانی با هدف افزایش
س��طح ایمن��ی معاب��ر و کاه��ش هزینههای
نگهداری المانهای ترافیکی خبر داد .همچنین
وی از یکطرفه شدن خیابان آقابیگی منشعب
از خیابان ش��هید قدوس��ی به دلیل مشکالت
ترافیکی ناشی از پارک حاشیهای خبر داد.
شهردار منطقه  9تهران از همکاری مجموعه
ش��هری با موسس��ه پيام صلح رهايي در ارائه
خدمات به کودکان در معرض آسیب در مرکز
پرتو خبر داد .سیدعلی مفاخریان گفت :مرکز
پرتو با هدف کاهش آس��یبهای اجتماعی با
گنجای��ش  75نفر از کودکان کار و در معرض
آسیبهای اجتماعی راهاندازی شد.

