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روزنگار
سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد
فراخوان مشموالن دیپلم و زیردیپلم

در ماه جاری
س��ازمان وظیفه عمومی ناجا تمامی مشموالن دیپلم
و زیردیپل��م دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم
فروردینماه  1394را به خدمت سربازی فراخواند.
س��ازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخوان تمامی
مش��موالن غای��ب و غیرغای��ب متول��د  1355ت��ا پایان
فروردینم��اه  1376ب��رای انجام خدم��ت دوره ضرورت،
طی اطالعیهای اعالم کرد :تمامی مش��موالن دیپلم و زیر
دیپلم سالهای مذکور که برگ آماده به خدمت به تاریخ
نوزدهم فروردینماه سال  1394دریافت کردهاند ،باید در
س��اعت و محلی که توسط س��ازمان وظیفه عمومی ناجا
در برگ معرفینامه مش��موالن به مراکز آموزش نیروهای
مسلح اعالم شده است ،حضور یابند.

مشموالن ساکن تهران بزرگ
تمامی مشموالن دیپلم و زیردیپلم غایب و غیرغایب
که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ فروردینماه سال
 1394هس��تند باید راس س��اعت  6صبح روز چهارشنبه
م��ورخ  19فروردی��ن  94به محل و مراکزی که توس��ط
س��ازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب ب��رگ معرفینامه
مش��موالن به مراکز آموزش ابالغ شده است حضور یابند
تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
مشموالن ساکن سایر استان های کشور
تمامی مشموالن دیپلم و زیردیپلم غایب و غیرغایب
که دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ فروردینماه سال
 1394هس��تند راس ساعت  7صبح چهارشنبه مورخ 19
فروردین  94به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه
عمومی ناجا در قالب برگ معرفینامه مشموالن به مراکز
آموزش ابالغ ش��ده اس��ت حضور یابند تا به خدمت دوره
ضرورت اعزام شوند.
الزم به ذکر اس��ت ،عدم حضور ب��ه موقع در زمان و
محلهای تعیین شده غیبت محسوب میشود.
گفتنی است ،آن دس��ته از مشموالنی که به هر دلیل
تاکنون موفق به دریافت برگ معرفینامه مشموالن به مراکز
آموزش نش��دهاند ،میتوانند به نزدیکتری��ن دفتر خدمات
الکترونیک انتظامی (پلیس )10+مراجعه کنند و نسبت به
دریافت برگ مذکور اقدام و براساس اطالعات درج شده در
آن اقدام کنند.

کنترل هوشمند محدوده زوج و فرد در پایتخت

از  ۲۲فروردین
مدیرعامل ش��رکت کنت��رل ترافیک ته��ران از فعال
ش��دن دوربینه��ای مح��دوده زوج و ف��رد در تاریخ ۲۲
فروردین خبر داد.
به گ��زارش مهر ،مديرعامل ش��رکت کنترل ترافيک
تهران گف��ت :ورودي و خروجيهاي محدوده مرزی زوج
و ف��رد به تع��داد  ۱۱۰معبر و داخل مح��دوده  ۷۰معبر
است که کار نصب سیس��تمهای محدوده مرزی به اتمام
رس��یده اس��ت و از  ۲۲فروردینماه  ۱۳۹۴تخلفات ورود
به محدوده زوج و فرد توس��ط سیستمهای مذکور ثبت و
متخلفین جریمه خواهند شد.
وزیری تاکي��د کرد :تصاویر خودروه��ای متخلف در
مرک��ز کنترل ترافیک تهران به صورت آنالین قابل رویت
اس��ت و این تصاویر پس از بررسی در مرکز صدور جرایم
تدقیق و در س��وابق تخلفات مالک خ��ودرو درج خواهد
ش��د و توسط پیامک یا ارسال برگ جریمه به درب منزل
مالک پالک ،به وی ابالغ خواهد شد.
وی افزود :با توجه به س��رعت گسترش سیستمهای
حم��ل و نقل هوش��مند( )ITSدر دنیا ب��ه عنوان یکی از
بهتری��ن راهحله��ای ترافیکی جهت مدیری��ت و کنترل
ترافیک و کاهش تخلفات ،ثبت س��ریع و دقیق اطالعات،
پرهیز از خطای انس��انی ،صرفهجویی اقتصادی و پس از
اجرای موفق کنترل هوشمند محدوده طرح ترافیک شهر
تهران در س��الهای گذشته ،مدیریت ش��هری تهران ،با
هدف کاه��ش آلودگی هوا و ایجاد آس��مان آبی و زمین
پاک تصمیم به مکانیزه نمودن این محدوده گرفت.

«در حاشیه» پزشکان متقلب را زیر سؤال میبرد
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در رابطه با اعتراض جمعی
از پزش��کان نسبت به پخش س��ریال «در حاشیه» گفت :به نظر

گروه جامعه حكايت رفع مشكالت معيشتي
معلمانشدهمصداقضربالمثل
نيمكــــت
«بزك نمير بهار مياد».
سالهاست كه معلمان از وضع حقوق و استخدام
خود شكوه دارند ،اما هميشه وعده مسئوالن در حد
همان وعده باقي مانده است.
ان��گار نه انگار كه معلمي (اگر نگوييم مهمترين
شغل) يكي از مهمترين مشاغل در هر نظام اجتماعي
تلقي ميشود.
انگار بعضي وقتها يادمان ميرود كه فرهنگيان
اي��ن مملكت با آينده كش��ورمان رابطهاي تنگاتنگ
دارن��د .يادمان ميرود بچههايي كه پش��ت نيمكت
مدرس��ه رو به آقا يا خانم معلم مينشينند از همان
جا براي آينده تربيت ميش��وند .يادمان ميرود كه
پيامب��ر مهربانيه��ا فرمود« :حکایت کس��ى که در
کوچکى علم آموزد چون نقش بر سنگ است»
علم هم اين كتابهاي درسي نه چندان پرمحتوا
نيست .علم شامل همه شئون زندگي ميشود.
هش��ت مهمترين وزارتخانه كش��ورمان هنوز در
ِ
گرو ن ُه است و هر سال فقط در آستانه روز معلم يك
سري وعدههاي سرخرمني داده ميشود و بعد تمام.
حاال ف��رض كنيد معلمان ما وقتي درآمدش��ان
كفاف هزينههاي زندگيشان را ندهد ،بايد چه كنند.
قطعا دست روي دست نميگذارند .مجبور ميشوند
براي خود شغل دوم و سوم دست و پا كنند و به اين
وسيله چالههاي زندگي را پر كنند .خب يك مجهول
معادله اينگونه حل ميش��ود .اما به اين فكر كردهايم
كه آن معلمي كه مجبور ميش��ود زمان استراحت و
مطالعه خود را صرف كار كند ،قرار است با چه انرژي
و انگيزه و تواني س��ر كالس حاضر شود و با روي باز
به آموزش و پرورش و شاگردانش بپردازد؟

جيبهاي خالي
وزارت آموزش و پرورش كشورمان به عنوان يكي
از تعيينكننده ترين نهادهاي آموزشي و اجرايي با در
اختیار داشتن یک میلیون همکار فرهنگی و  ۱۳میلیون
دانش آموز ،همچنان درگير مسائل بودجهاي است.
همين مس��ئله باعث ش��ده تا نه معلمان از كار
خود احساس رضايت كنند و به تبع آن دانشآموزان
و اوليايشان هم از شيوه آموزشي گلهمند باشند.
این وزارتخانه همواره با کمبود بودجه مواجه بوده
است و همواره هم در تامین نیازهای اقتصادی فرهنگیان
و کارکنان خود ناتوان نش��ان داده است و همچنین با
گرفت��ن کمک هزینههای اجب��اری از خانوادهها برای
مدارس ،همواره نارضایتی خانوادههای دانشآموزان را
رق��م زده و این رویه همچنان ادامه دارد .این در حالی
است که بس��یاری از روستاها و شهرهای کشور هنوز
مدرس��ههایی در خور علمآموزان و آیندهسازان کشور
ندارند و تجهیزات ناایمن سالیانه حوادثی چون حادثه
تلخ شینآباد و سوختن دانشآموزان را رقم میزند.

خانوادههای دارای دو معلول

تا پایان سال خانهدار میشوند
س��خنگوی جامعه خیرین حامی معلوالن کش��ور با
اشاره به اینکه سال گذشته گامهای موثری برای خانهدار
ش��دن خانوادههای دارای س��ه معلول انجام ش��د ،گفت:
تا پایان س��الجاری تمام خانوادهه��ای دارای دو معلول
خانهدار میشوند.
محمدرض��ا کارگری در گفتوگو با فارس ،با اش��اره
به برنامهریزی جامعه خیرین حامی معلوالن کش��ور برای
خانهدار شدن معلوالن اظهار داشت :سال گذشته نهضت
واگذاری مس��کن به خانوادههای دارای  3معلول آغاز شد
و در نهای��ت تمامی خانوادهه��ای دارای  3معلول صاحب
خانه شدند.
وی تصری��ح ک��رد :در س��الجاری نی��ز بن��ا داریم
خانوادههایی که دارای  2معلول هستند صاحب مسکن و
خانه شوند که تعداد این افراد  8هزار و  500نفر است.
کارگری ادام��ه داد :طبق برنامهری��زی صورت گرفته
و هماهنگی بین وزارت مس��کن راه و شهرس��ازی و س��ایر
دستگاههای اجرایی قرار است تا پایان سال این افراد صاحب
خانه ش��وند به طوری که جامعه خیری��ن حامی معلوالن
کشور ،سهم آورده این افراد را تقبل خواهد کرد.

میرسد پخش اين س��ریال به جای آنکه پزشکان متعهد را زیر
سؤال ببرد ساختار را مورد سؤال قرار میدهد.
احمد آریایینژاد در گفتوگو با فارس ،ادامه داد :پخش این
طنز آسیبی به شخصیت پزشکان نمی زند بلکه باعث میشود تا

جایگاه آنها نزد مردم باال برود.
آریایینژاد افزود :در این س��ریال هیچیک از بازیگران پزش��ک
نیس��تند و نقش افرادی را بازی میکنند که در جامعه پزشکی نیز
ممکن است وجود داشته باشند و در کارشان تقلب میکنند ،بنابراین

ساختار زیر سؤال میرود ،این در حالی است که ما از این پزشکانی
که به خوبی به وظایف خود عمل نمیکنند ،کم نداریم .افراد متقلب
در همه جا وجود دارند و چنین طنزی از جایگاه واقعی صنف پزشکی
دفاع میکند و در نتیجه مردم را هوشیار خواهد کرد.

وعده اجرايي شدن وعدههاي خوش آب و رنگ

كام معلمها
شيرين ميشود؟

دولتها و وعدهها
هن��وز از یاده��ا نرفت��ه اس��ت که حمی��د رضا
حاجیبابای��ی در زمان فعالیت در خانه ملت مدام از
افزایش حقوق معلمان دفاع میکرد اما زمانی که به
صندلی ریاست آموزش و پرورش تکیه داد در پاسخ
به این س��وال که حقوق معلمان چه میزان اس��ت و
چق��در افزایش پیدا کرده اس��ت ،گفت« :به کس��ی
ربطی ن��دارد که معلمان چقدر حق��وق میگیرند و
چرا کم میگیرند ».تا در دولت دهم کس��ی به فریاد
معلمان نرسد.
ب��ه گزارش فردا ،بعد از دولت دهم اما در دولت
جدی��د نیز در حالیکه در آس��تانه هفته معلم اخبار
خوش��ی از افزایش حقوق  ۲۵درصدی فرهنگیان به
گوش میرس��ید وزیر آموزش و پرورش این افزایش
حقوق را تکذیب کرد تا امید معلمان ناامید شود.
با روی کار آم��دن دولت يازدهم باز هم گرهای
از مش��کالت معلمان باز نش��د و گالیههای معلمان
ادامه داش��ت و تنها اقدام آموزش و پرورش در این
خصوص اظهار شرمندگی آقای وزیر بود.
آبانماه س��ال گذشته بود که فانی با بیان اینکه
رفاه و معیشت معلمان و بحث تجهیزات و فضای این
مدارس نیازمند ن��گاه عمیق ،عزم ملی و همهجانبه
همه ارکان نظام اس��ت ،اظهار ک��رد :معلمان بهرغم
اینک��ه در بی��ن کارمندان دول��ت از باالترین میزان
باس��وادی بهرهمند هس��تند متاس��فانه برابر شأن و
منزلتشان از حقوق و رفاه برخوردار نیستند و من از
این جهت شرمنده معلمین هستم.
ش��رمندگیای که البته مش��کالت معیش��تی و
استخدامی معلمان را حل نکرد!
بع��د از آن ه��م در حالیک��ه در آس��تانه هفته
معلم اخبار خوش��ی از افزای��ش حقوق  ۲۵درصدی
فرهنگیان به گوش میرسید وزیر آموزش و پرورش

ای��ن افزایش حقوق را تکذیب ک��رد تا امید معلمان
ناامید شود.
به ای��ن ترتیب بود که کار به جایی رس��ید که
تجمعات صنفی معلمان معترض رو به روی مجلس
ادامه دار ش��د و آخرین تجمع نیز در اسفندماه سال
 ۹۳برگزار شد.

کردن بودجه و ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی
را از اولویته��ای وزارت آموزش و پرورش در س��ال
 ۹۴عنوان کرده است.
اولویتهای��ی که اگر به راس��تی در دس��تور کار
آم��وزش و پرورش قرار بگی��رد میتواند هم گره کار
دانشآموزان را باز کند و هم معلمان را.

وعدههای وزیر در سال ۹۴
وزی��ر آموزش و پرورش گفت��ه :حقوق دریافتی
معلمان از  ۱۶۰ت��ا  ۶۰۰هزار تومان افزایش خواهد
یاف��ت و ۱۴درصد افزایش حقوق کارکنان در س��ال
 ۹۴نیز به آن اضافه میشود.
علیاصغ��ر فان��ی همچنی��ن از ص��دور احکام
رتبهبن��دی معلمان از اول مهر خب��ر داده و افزوده:
براس��اس این طرح معلمان به رتبههای پایه ارش��د،
خبره و عالی تقس��یم میش��وند و در صدد افزایش
مهارته��ای حرف��های خود بر میآین��د .وی گفته:
شاخصهای رتبهبندی معلمان را تا شهریور مشخص
میکنیم و به تصویب دولت خواهیم رساند.
فانی افزوده :برای اجرای زودتر طرح رتبهبندی
معلم��ان این طرح را در دولت تصویب کردیم اما در
صورت اصرار مجلس ش��ورای اس�لامی برای قانونی
ش��دن این طرح دولت این آمادگی را دارد که طرح
را برای تصویب به مجلس ارائه کند.
فان��ی به جذب نیرو در آموزش و پرورش اش��اره
ک��رده و گفته :قول اس��تخدام  ۵هزار نیرو در آموزش
و پ��رورش را از طریق ماده  ۲۸اساس��نامه دانش��گاه
فرهنگیان از سازمان مدیریت و برنامهریزی گرفتهایم و
بزودی آزمون استخدامی برگزار خواهیم کرد و اولویت
استخدام با مربیان پیشدبستانی خواهد بود.
وی در ادام��ه از س��اماندهی نی��روی انس��انی،
افزایش مشارکتهای مردمی ،تمرکززدایی ،عملیاتی

بياطالعي از محتوای مصوبه دولت
در طرح رتبهبندی
سیدحس��ین نقویحس��ینی ،رئیس فراکسیون
فرهنگی��ان مجلس ش��ورای اس�لامی در گفتوگو
با ف��ارس درخصوص «الیحه رتبهبن��دی معلمان»،
اظهار داشت :س��ال گذشته مجلس شورای اسالمی
طرح رتبهبندی معلمان را با دو هدف تهیه کرد؛ اول
اینکه جایگاه و منزلت فرهنگیان را از جایگاه ش��غل
و کارمندی به جایگاه فعالیت علمی و آموزش��ی که
همان عضویت هیأت علمی است ،ارتقا دهد.
وی ادامه داد :از سوی دیگر با رتبهبندی بر اساس
س��وابق کار ،م��درک تحصیلی ،تحقیق��ات و تألیف،
رتبهبندی صورت گیرد؛ یعنی هر معلمی بتواند طی
سالهای خدمات خود ،رتبههای عضویت علمی خود
را ارتقا دهد و دریافتی مزایای آن را نیز داشته باشد.
نقویحس��ینی اف��زود :این ط��رح در مجلس با
ایراد اصل  75قانون اساس��ی روبهرو شد و برخالف
قانون اساسی تش��خیص داده شد؛ چرا که اصل 75
میگوید«مجلس نمیتوانن��د مصوبهای بگذراند که
ب��رای دولت بار مالی جدیدی ایجاد کند» و مجلس
از تصویب طرح رتبهبندی محروم شد.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس یادآور شد:
بر اس��اس مذاکراتی که با دولت صورت گرفت ،قرار
ش��د دولت الیحه بیاورد و دولت نیز قول داد الیحه
رتبهبندی را تا آخر اسفندماه به مجلس تقدیم کند

و وزی��ر آموزش و پرورش نیز حداقل  2بار از طریق
رسانهها این موضوع را اعالم کرد.
وی اضافه کرد :متأسفانه تا آخر اسفند الیحهای
به مجل��س نیامد و روزهای آخر س��ال  93از طریق
اخبار ش��نیدیم طرح رتبهبندی فرهنگیان در هیأت
دولت تصویب شده اس��ت؛ ما هنوز از محتوای آنچه
دولت تصویب کرده است اطالع نداریم که آیا همان دو
هدف در این طرح پیگیری شده است یا محتوای آن
تغییر کرده است؛ همچنین مطلع نیستیم که همین
طرح مصوب دولت را قرار اس��ت به صورت الیحه به
مجلس فرس��تاده ش��ود یا اینکه دولت میخواهد به
صورت اداری و تش��کیالتی به آموزش و پرورش ابالغ
کند و االن موضوع برای ما مبهم است.
نقوی حس��ینی تصریح کرد :شنیدهها حاکی از
آن است که دولت محتوای آن را تغییر داده و صرفاً
ب��ا یک مجموعه فوقالعاده ش��غل ،کار را تمام کرده
است یعنی اهدافی که طرح دنبال میکرده را دولت
دنبال نمیکن��د؛ اما به دلیل اینک��ه محتوای آن را
ندیدهایم ،نمیتوانیم قضاوت کنیم.

آماده دریافت نظرات فرهنگیان هستیم
رئیس کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجلس
هم از آمادگی این کمیس��یون ب��رای دریافت نظرات
فرهنگی��ان در خصوص رتبه بندی معلمان خبر داد و
گفت :فرهنگیان میتوانند نظرات خود را درباره رتبهها،
نامگ��ذاری رتبهها ،امتیازاتی ک��ه مرحلهای به مرحله
تعلق میگیرد ،مدرک تحصیلی ،تجربه کاری ،مقطع
تحصیلی ،نظر دانشآموزان ،نظر اولیا ،نظر معلمان ،نظر
مدیران ،کارهای تحقیقاتی و پژوهشی ،ارائه راهکارهای
مناس��ب جهت افزایش کیفیت آموزش��ی ،استفاده از
وس��ایل کمک آموزش��ی و بس��یاری موارد دیگر را به
کمیسیون آموزش مجلس ارسال کنند.
وی افزود :از فرهنگی��ان تقاضا داریم تا نظرات
خود را به ش��ماره فاکس  02133440066ارس��ال
کنن��د ت��ا بتوانیم به جم��ع بندی مناس��بی در این
خصوص برسیم.
محمدمهدي زاه��دي ادام��ه داد 350 :میلیارد
تومان برای پاداش پایان خدمت معلمان 120 ،میلیارد
تومان برای سیستمهای گرمایشی و تجهیزات مدارس
مازاد بر آنچه در قانون بودجه آمده است 80 ،میلیارد
تومان سرانه مدارس 200 ،میلیارد تومان جهت آب،
برق و گاز مدارس و  200میلیارد تومان برای نوسازی
و بازسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش
قرار خواهد گرفت.
ای��ن نماینده مجلس با اش��اره ب��ه اینکه بودجه
خیل��ی خوبی م��ازاد بر آنچه در الیح��ه بودجه آمده
اس��ت برای آموزش و پرورش پیشبینی شده است،
اظهار کرد :امیدواریم دولت بتواند با اجرایی کردن این
بخش ،مطالبات به حق معلمان را با مقایسه حقوق و
مزایای دیگر دستگاهها پاسخ دهد.

جنگلها در نوروز امسال كمتر سوختند

اجراي  ۴برنامه ملی درمان سرطان ،سکته و تصادفیها

درخواست ایجاد پارک اختصاصی بانوان در بوستان یاس

فرمانده یگان حفاظت س��ازمان جنگلها از کاهش  ۸۰درصدی
حریق و تخلفات در جنگلها و مراتع کش��ور در ایام نوروز خبر
زيس�ت شهر
داد.
سرهنگ قاسم سبز علی در گفتوگو با مهر افزود :در  ۱۵روز تعطیالت نوروز هیچ
مورد خاصی از حریق و تخلف در سراسر کشور گزارش نشده است.
به گفته وی ،حضور بیش از  ۵۰۰واحد گش��تی ۳ ،هزار و  ۵۰۰نیروی س��ازمان
جنگله��ا  ۲۰۰ ،هزار همی��ار طبیعت ،محافظان افتخ��اریNGO ،ها و انجمنهای
صنف��ی ،تلف��ن آنالین  ۱۵۰۴ب��رای دریاف��ت گزارشهای مردم��ی و فعالیت مراکز
فرمانده��ی آنالین کنترل تخلفات در ایام نوروز برای حفاظت از عرصههای طبیعی و
ملی نقش عمدهای در کاهش تخلفات و آتشسوزی در این ایام داشت.
فرمان��ده یگان حفاظت س��ازمان جنگله��ا و مراتع اظهار داش��ت :در ایام نوروز
س��الجاری تنها یک مورد آتشس��وزی سطحی در جنگلهای گلس��تان رخ داد که
مساحتی کمتر از یک هکتار را در بر میگرفت.
س��بزعلی تصریح کرد :همچنین در  ۱۵روز نخست س��الجاری حدود  ۲۰مورد
تخریب و تصرف در اراضی ملی سراسر کشور اتفاق افتاد که برای آنها پرونده تشکیل
شد .فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها تأکید کرد :در مجموع در این ایام میزان
تخلفات و آتشس��وزیها در اراضی ملی سراس��ر کشور نسبت به سال گذشته کاهش
قابل توجهی داشته است.

معاون درمان وزیر بهداش��ت با اعالم اولویتهای درمانی وزارت
بهداشت در س��ال  ۹۴گفت ۴ :برنامه ملی درمان شامل درمان
درمانـــگاه
س��کتههای حاد قلبی ،س��کتههای مغزی ،سرطان و مصدومان
حوادث ترافیکی امسال اجرا میشود.
محمدآقاجانی در گفتوگو با فارس درباره برنامههای امس��ال وزارت بهداشت در
ح��وزه درمان توضیح داد :یکی از اقدامات مهم وزارت بهداش��ت در حوزه درمان اداره
طرح تحول س�لامت است که شامل  8برنامه مختلف از جمله کاهش فرانشیز بستری
در بیمارستانهای دولتی ،ممنوعیت فرستادن بیمار از بیمارستان دولتی به خارج برای
تهیه دارو و تجهیزات ،رایگان ش��دن زایمان طبیعی در بیمارستانهای دولتی ،ارتقای
کیفی خدمات بیمارس��تانی ،بازتوزیع منابع درآمدی بیمارستانها و پرداخت مبتنی بر
عملکرد پرسنل بیمارستانی است.
وی ادامه داد :ارتقا خدمات بیمارستانی ،بهبود کیفی خدمات در بیمارستانهای دولتی
و به خصوص خدمات مراقبتهای ویژه در ICUها ،بلوکهای زایمانی و توسعه اورژانسهای
بیمارستانی نیز از جمله اولویتهای مهم درمانی وزارت بهداشت در سال  94است.
وی ادامه داد :امسال  4برنامه ملی جدید نیز امسال اجرا میشود که شامل برنامه ملی
درمان س��کتههای حاد قلبی ،برنامه ملی درمان سکتههای مغزی ،برنامه ملی تشخیص و
درمان زودهنگام سرطان و برنامه ملی درمان مصدومان حوادث ترافیکی است که در دستور
کار وزارت بهداشت در سالجاری قرار گرفته است و طی ماههای آینده عملیاتی میشود.

عضو کمیسیون س�لامت و خدمات شهری شورای شهر تهران
گفت :به عنوان یکی از زنان عضو ش��ورای ش��هر خواهان ایجاد
شهرنــوشت
فضایی برای بانوان در بوستان یاس هستیم تا پارک اختصاصی
ویژه بانوان در آن تشکیل شود.
معصومه آباد با اشاره به وسعت بالغ بر  ۱۴۰۰هکتاری بوستان یاس اظهار کرد :در
راستای محدودیتهایی که برای ایجاد پارک های بانوان در سطح شهر وجود دارد ،از
فرصت آماده شدن بوستان یاس بهره می بریم و به نمایندگی زنان شهروند تهران به
دنبال گرفتن سهم بانوان از این بوستان هستیم.
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران خاطرنشان کرد :با توجه به
ویژگیهای این بوستان که هیچگونه اشرافی بر آن وجود ندارد و از نظر اقلیمی هم فضای
آن آماده است ،به دنبال تبدیل بخشی از این بوستان به پارک ویژه بانوان هستیم.
عضو کمیس��یون سالمت و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین در ادامه
با ابراز خرس��ندی از اقدمات صورت گرفته از سوی شهرداری تهران برای آمادهسازی
و بازگش��ایی درهای بوس��تان یاس برای مردم در روز طبیعت تصریح کرد :با توجه به
نامگذاری امس��ال به نام سال «دولت و ملت ،همدلی و همزبانی» شاهد بودهایم چهار
وزراتخانه که س��ند مالکیت داش��تند ،مصداق عملی همدلی و همزبانی را با واگذاری
بالفاصله این مجموعه به شهرداری به اجرا درآوردند و امیدواریم این روند همکاری با
بدنه مدیریت شهری ادامه داشته باشد.

یک پاراگراف یک عکس

عکس :ايسنا

عکس :فارس

معارف��ه علیاصغر احمدی دبیر کل جدی��د هاللاحمر صبح ديروز در
س��اختمان صلح هاللاحمر برگزار ش��د .در اين مراسم دبیرکل سابق به
دليل حضور در همایش��ی در خارج از کشور غايب بود و عمال نتوانست در
مراسم توديع خود شركت كند.

جمعی از فرماندهان نظامی اس��تان خراس��ان رضوی روز گذش��ته در
آستانه والدت بانوي دوعالم حضرت زهرا(س) و همچنين سالروز شهادت
امیرس��پهد علي صیادش��یرازی در منزل مادر وي حاضر ش��دند و از اين
بانو عیادت کردند.

ﻭﻡ

ﺖﺩ

ﻧﻮﺑ

معاون علمی و فناوری رئیسجمهور صبح ديروز ضمن بازدید از جهاد
دانش��گاهی علم و صنعت در جریان دس��تاوردهای تحقیقاتی و فناوری و
مراحل پیش��رفت طرح کالن ملی «سیس��تم رانش واگنه��ای مترو» این
نهاد قرار گرفت.

عکس :تسنيم
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ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻏﺮﻓﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻠﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﺭﺍﻙ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ :ﻣﺒﻠﻎ  32/800/000ﺭﻳﺎﻝ )ﺳﻰ ﻭ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ( ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻴﺒﺎ )ﺟﺎﺭﻯ( ﺷﻤﺎﺭﻩ  2176375204008ﻧﺰﺩ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻋﻠﻮﻯ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 3ﻣﺎﻫﻪ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ.
ﻣﻬﻠﺖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1394/01/17ﻟﻐﺎﻳﺖ ) 1394/01/22ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  5ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻯ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺭﺍﻙ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﺩﻯ -ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ -ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  13ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1394/02/02ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ -ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ -ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺩﺭ
ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﺋﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ :ﺳﺎﻋﺖ  13/30ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1394/02/02ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺍﺳﺖ.ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ  http://www.iets.mporg.irﺭﺟﻮﻉ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.ﻡ ﺍﻟﻒ12/
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