
جريمه 30 و 50 هزار توماني براي 
استفاده از تلفن همراه در رانندگي 
ــي و رانندگي تهران بزرگ از آغاز طرح  رئيس پليس راهنماي
ــال كنندگان  ويژه برخورد با صحبت كنندگان با تلفن همراه و ارس

پيامك در حين رانندگي از امروز در پايتخت خبر داد. 
ــردار حسين رحيمي در گفت وگو با ايسنا،  با اشاره به اين كه  س
ــال پيامك در حين رانندگي  ــت با تلفن همراه 3 برابر و ارس صحب
ــتفاده از  5 برابر احتمال بروز تصادف را افزايش مي دهد، گفت: اس
ــابه در حين رانندگي منجر به  ــايل ارتباطي مش تلفن همراه يا وس
ــش قدرت عكس العمل راننده در مقابله با حوادث غيرمترقبه  كاه

رانندگي مي شود. 
ــتر خود را نشان مي دهد كه فرد  وي افزود: اين امر زماني بيش
در حين صحبت با تلفن همراه در حين مشاجره با طرف مقابل نيز 

باشد كه اين موضوع موجب درگيري افكار راننده مي شود. 
 استفاده كنندگان از گوشي هم جريمه مي شوند

ــاره به اين كه براساس ابالغيه  رئيس پليس راهور تهران با اش
صورت گرفته از امروز 2 ارديبهشت هرگونه استفاده از تلفن همراه 
ــال و خواندن پيامك  ــي يا هندزفري يا ارس اعم از صحبت با گوش
ــوران پليس راهور  ــط مام ــي به طور جدي توس ــن رانندگ در حي
ــود، گفت: براساس قانون متخلفان در  تهران اعمال قانون مي ش
سرعت هاي باالي 60 كيلومتر بر ساعت 50 هزار تومان و زير 60 

كيلومتر بر ساعت 30 هزار تومان جريمه مي شوند. 
وي با اشاره به اين كه شعار امسال پليس راهنمايي و رانندگي 
ــازي معابر» است به  پايتخت «بهبود رفتار ترافيكي، هوشمندس
ــته در  ــي طي 10 روز گذش نتايج اجراي طرح هاي انضباط بخش
ــاي توقف كننده در جلوي در منازل،  تهران درخصوص خودروه
ــاره كرد و  ــم گذرگاه هاي عابر پياده، پياده روها و ميادين اش حري
گفت: بر اين اساس حدود 700 دستگاه خودرو به دليل توقف پارك 
ممنوع اعم از پارك در پياده رو، جلوي در منازل، جلوي نمايشگاه ها 
ــتگاه  ــدند. همچنين بيش از 2300 دس و... به پاركينگ منتقل ش
ــد معبر، توقف هاي  ــاير نقاط به دليل س خودرو نيز در ميادين و س

دوبله و تخلفات ساكن به پاركينگ انتقال يافتند. 
 ممنوعيت ساخت مجتمع هاي تجاري بدون 

پاركينگ
ــورد جلوگيري از  ــدار در م ــس پليس راهور تهران با هش رئي
ــاخت مجتمع هاي تجاري بدون پاركينگ گفت: طرح آمايش  س
ــاس آن مكان يابي جاي  ــده تا بر اس خيابان هاي پايتخت اجرا ش

پارك انجام شود. 
ــروز يك معضل  ــح داد: جاي پارك ام ــردار رحيمي توضي س
ــازها بايد  ــاخت و س ــت به همين منظور در س بزرگ ترافيكي اس
ــود. پليس در صورت مشاهده  ــبي براي جاي پارك ش فكر مناس
ــهري و اصناف اطالع دهد  ــن تخلفي مي تواند به مقامات ش چني
ــاخت مراكز تجاري فاقد پاركينگ جلوگيري و با متخلفان  تا از س

برابر قانون برخورد شود.
 

 دانشجويان متقاضي انتقال
 و مهماني زودتر ثبت نام كنند

ــع كارداني و  ــجويان مقاط ــي و انتقال دانش ــد مهمان فرآين
ــگاه هاي دولتي، غيردولتي و فني حرفه اي به  ــي دانش كارشناس
صورت اينترنتي در سامانه مديريت خدمات آموزشي وزارت علوم 

آغاز شد و تا يك ماه آينده ادامه دارد.
ــي وزارت علوم،  ــامانه خدمات آموزش ــه گزارش فارس، س  ب
ــت هاي مهماني و انتقال  تحقيقات و فناوري براي ثبت درخواس
ــي دانشگاه هاي دولتي،   ــجويان مقاطع كارداني و كارشناس دانش
ــاعت 24  ــجويان تا س ــي و فني حرفه اي فعال شد.دانش غيردولت
ــامانه  ــت ماه فرصت دارند تا با ورود به اين س ــب 31 ارديبهش ش
ــاس مفاد آئين نامه  ــت هاي انتقال و مهماني خود را براس درخواس

بازنگري شده مهماني و انتقال دانشجويان ارسال كنند.
ــجويان، فرآيند  ــي و انتقال دانش ــاس آئين نامه مهمان براس
ــي تنها يك بار در سال و در ارديبهشت براي هر دو و نيم  نام نويس

سال تحصيلي صورت مي پذيرد.

 نظارت بر تاكسي ها
 با نصب دستگاه رديابي

ــهر تهران با اعالم نصب  ــازمان تاكسيراني ش مديرعامل س
ــتگاه RFID يا رديابي در تمام تاكسي هاي پايتخت ظرف  دس
2 تا 3 ماه آينده، اعالم كرد: به اين ترتيب امكان كنترل تردد تمام 

تاكسي هاي تهران فراهم خواهد شد.
ــنا،  درخصوص نحوه  محمد احمدي بافنده در گفت وگو با ايس
عملكرد دستگاه RFID توضيح داد: از طريق اين سامانه امكان 

كنترل محل تردد هر تاكسي ايجاد مي شود.
وي با اذعان به مشكل نبود خدمت رساني برخي تاكسي ها در 
خطوط پيش بيني شده و حضور در مسيرهاي پرمسافر و دربستي، 
ــهروندان به دنبال  ــاله مشكالتي را براي ش اضافه كرد: اين مس
ــي خطوط كمتر از  ــود كه تعداد ناوگان برخ ــب مي ش دارد و موج

حد كافي باشد.
احمدي بافنده با اشاره به اين  كه ناظران سازمان تاكسيراني بر 
ناوگان خطوط به طور مرتب نظارت مي كنند، افزود: اين در حالي 
است كه بايد بر تاكسي هاي گردشي بيشتر نظارت شود تا به اين 
ترتيب، تاكسي داران نتوانند در فصلي كه مسافر در مسيري بيشتر 
ــير خدمت رساني كنند.مديرعامل سازمان  است، فقط در آن مس
تاكسيراني شهر تهران با اشاره به وجود 15 هزار تاكسي گردشي 
در پايتخت، توضيح داد: با نصب دستگاه رديابي در اين تاكسي ها، 
از تردد و جابه جايي مسافر در داخل شهر توسط تاكسي هاي متعلق 

به شهرستان هاي اطراف تهران نيز جلوگيري خواهد شد.

مهلت 5 ماهه بيمارستان ها 
براي خريد دستگاه امحاي زباله

وزير بهداشت از الزام بيمارستان هاي كشور به تجهيز دستگاه 
امحاي زباله تا نيمه اول سال جاري خبر داد.

ــاره به تجهيز 70 بيمارستان  ــتجردي با اش مرضيه وحيددس
ــتگاه امحاي زباله، به مهر  ــگاهي در تهران به دس دولتي و دانش
ــور تا نيمه اول امسال  بايد به  ــتان هاي كش گفت: تمامي بيمارس

دستگاه امحاي زباله تجهيز شوند.
پيش از اين وزارت بهداشت با صدور دستورالعملي، اعالم كرده 
ــتگاه امحاي زباله  ــتان هايي كه در مهلت مقرر به دس بود بيمارس
تجهيز نشده باشند، در رتبه بندي ارزشيابي دچار تنزل خواهند شد 

و يك درجه از امتياز آن مركز درماني كسر خواهد شد.
ــاس ماده 64 ضوابط مذكور بي خطرسازي پسماندهاي  براس
عفوني و تيز و برنده توسط بيمارستان ها بايد در محل توليد انجام 
ــاس ماده 70 ضوابط اشاره شده، نصب هرگونه زباله  ــود و براس ش

سوز اعم از متمركز و غيرمتمركز در شهرها ممنوع است.

ادامه از صفحه اول
ــان حوزه سالمت معتقدند   هر چند كه برخي از كارشناس
ــلم مي تواند از پزشك يا مسوول  بيمار به عنوان يك حق مس
ــوص چگونگي رعايت اصول  ــز درماني مربوط در خص مرك
بهداشتي يا ضدعفوني تجهيزات پزشكي سوال كند، اما همه 
ــم كه در عمل چندان احترامي براي اين حق بيماران  مي داني

در نظر گرفته نمي شود.
ــناس سازمان انتقال خون در اين باره مي گويد: اين  كارش
ــرايطي ارائه مي شود كه تعدادي از بيماراني كه  توصيه در ش
ــتان هاي دولتي مراجعه مي كنند از اخبار مرتبط با  به بيمارس

بهداشت و سالمت بي اطالع هستند.
به گفته محمدبيگي، اگر توصيه به بيماران براي هوشياري 
ــد در درست  ــان، صرفا يك هشدار باش ــبت به سالمتش نس
بودنش ترديدي نيست، اما گرفتاري در جامعه ما آنجاست كه 
ــت جدي از مسووالن براي رسيدگي  گاهي به جاي درخواس
ــه همين توصيه ها  ــن اتفاقات فاجعه باري، موضوع ب به چني
ــود و رسيدگي خاتمه پيدا مي كند. با اين وجود  خالصه مي ش
ــيون بهداشت و درمان مجلس نيز به اين موضوع وارد  كميس
شده و عبدالجبار كرمي، عضو اين كميسيون اعالم كرده كه از 
وضعيت ضدعفوني شدن دستگاه هاي آندوسكوپي بي اطالع 
ــي يك بار مصرف را  ــتفاده چندباره از پنس بيوپس ــوده و اس ب
ــته و از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  فاجعه دانس

خواسته كه به اين امر، فورا رسيدگي كند.
 امكان خريد نيست، بيمه حمايت نمي كند

ــور پنس هايي كه براي  ــكي كش در بازار تجهيزات پزش
ــكوپي استفاده  ــي بيماران (نمونه برداري) در آندوس بيوپس
مي شود، 2 نوع است؛ پنس هاي يك بار مصرف و پنس هايي 
ــته و البته بايد  ــتفاده مجدد را داش از جنس فلز كه قابليت اس
ــوند. قيمت اين  ــتفاده كامال ضدعفوني ش ــد از هر بار اس بع
ــز از حداقل 100 هزار تومان تا حداكثر  400 هزار  ــا ني پنس ه
تومان در بازار وجود دارد. دكتر ايرج خسرونيا، رئيس انجمن 
ــور درخصوص نحوه استفاده از اين  متخصصان داخلي كش
ــه «جام جم» مي گويد: از هر 100  ــكوپي ب پنس ها در آندوس

ــكوپي تنها ممكن است 10 مورد از  مورد مراجعه براي آندوس
ــتفاده از اين پنس ها براي بيوپسي باشد كه در  آن نيازمند اس
صورت يك بار مصرف نبودن پنس، امكان استفاده مجدد آن 

بدون انجام پروسه كامل ضدعفوني امكان پذير نيست.
ــرونيا كه خود نيز براي بيمارانش آندوسكوپي انجام  خس
مي دهد، تاكيد مي كند: اگر در پنس مورد نظر ترشحات معده 
ــد، امكان استفاده مجدد از آن سخت  يا خون باقي مانده باش
مي شود و نيازمند انجام ضدعفوني دقيق است كه بيشتر از 5 

تا10 دقيقه طول نمي كشد.
ــتگاه آندوسكوپي و  ــاره به اين كه آلوده بودن دس او با اش
ــود به مراتب بيشتر از پنس  لوله اي كه وارد بدن و معده مي ش

ــت، ادامه مي دهد: در مطب هاي پزشكي كه شايد بيشتر  اس
از يك يا 2 بيمار براي آندوسكوپي مراجعه نمي كنند، زمان و 
ــتگاه و پنس فراهم است، اما در  امكان ضدعفوني كردن دس
ــتان هاي خصوصي و خصوصا مراكز دولتي كه تعداد  بيمارس
ــال اين كه ضدعفوني اين  ــت احتم مراجعه كنندگان زياد اس

وسايل به درستي انجام نشود، وجود دارد.
ــور به تعرفه پايين  رئيس انجمن متخصصان داخلي كش
ــكوپي در كشور به نسبت هزينه هاي واقعي آن  انجام آندوس
ــكان خريد پنس يك بار مصرف با  ــاره و اظهار مي كند: ام اش
ــج و  بيماران  ــك معال ــت چند صد هزار تومان براي پزش قيم
ــت، از طرفي  تعرفه غيرواقعي و نبود حمايت بيمه  مقدور نيس

ــزار تومان از هزينه واقعي حدود 150 تا  ــه فقط 20 تا 30 ه ك
ــردازد، در ايجاد اين  ــكوپي را مي پ 200 هزار توماني آندوس

مشكالت بي تاثير نيست.
 آندوسكوپي انجام دهيد، اما با دقت

ــن متخصصان داخلي  ــاس گفته هاي رئيس انجم براس
كشور، هر چند بسيار كم اما امكان انتقال بيماري ها از طريق 
ــكوپي و پنس آلوده مورد استفاده وجود دارد،  دستگاه آندوس
ــايد ايجاد هياهو يا ترس در بيماران اشتباه  ــير ش با اين تفاس
ــد، اما ابتال به بيماري هاي پرهزينه اي (خصوصا  به نظر برس
هزينه هاي اجتماعي و رواني) چون ايدز يا هپاتيت مساله اي 

نيست كه بتوان بسادگي از آن عبور كرد.
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 باغ هاي متروكه سطح شهر
 محل تجمع معتادان و مواد فروشان

ــام جعفر صادق(ع)  ــتان ام ــي از اليگودرز: بيمارس طلوع
ــت، امكانات بسيار  ــهر اس ــتان ش اليگودرز كه تنها بيمارس
ــووالن ذي ربط  ــيدگي به بيماران دارد. از مس كمي براي رس

مي خواهيم به اين مشكل رسيدگي كنند.
ــي از نيروهاي  ــتان: جمع ــهروندان از گلس ــي از ش جمع
ــاورزي استان هستيم كه تاكنون تبديل  قراردادي جهاد كش
ــووالن ذي ربط مي خواهيم به  ــده ايم. از مس وضعيت كار نش

اين مشكل رسيدگي كنند.
ــع در خيابان  ــجاديان واق ــدي از تهران: كوچه س محم
ــت، از شهرداري منطقه  ــيار باريك اس غياثي منطقه 14 بس
ــاختمان ها و همچنين ايجاد  ــيني س مي خواهيم با عقب نش
ــبت به اصالح كوچه  ــت نس ــبز و برقراري بهداش فضاي س

تالش مضاعف كند.
احمدي از بابلسر: در خيابان شريعتي بابلسر باغ متروكه اي 
ــان  ــب ها محل تجمع معتادان و موادفروش ــرار دارد كه ش ق
ــووالن نيروي انتظامي مي خواهيم به اين  ــود. از مس مي ش

مشكل رسيدگي كنند.
ــهر اهواز: چند وقت است  ــهروندان از كيانش جمعي از ش
ــده و گندآب و بوي نامطبوع و  ــهر پر ش كه فاضالب هاي ش
حيوانات موذي بيشتر  مناطق اين شهرك را فراگرفته  است. از 

مسووالن شهري مي خواهيم به اين مشكل رسيدگي كنند.
22262142info@jamejamonline.ir

نگراني از  انتقال بيماري با آندوسكپي آلوده
در صورت ضدعفوني نامناسب دستگاه آندوسكوپي يا پنس نمونه برداري، امكان انتقال ايدز يا هپاتيت وجود دارد
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ــتاندار تهران از تالش يك شركت  ــتيباني اس معاون پش
ــتوريزه براي افزايش قيمت ها خبر داد و اين  دولتي شير پاس

شركت را ليدر گراني لبنيات خواند.
به گزارش خبرگزاري ها،  به دنبال بازديد سرزده استاندار 
ــازمان تعزيرات حكومتي كشور از كارخانه  تهران و رئيس س
ــتوريزه پاك، نعمت اهللا تركي خطاب به مديرعامل  شير پاس
ــت توافقي براي خريد  ــركت گفت: آقاي محترم قيم اين ش
ــير از دامداران ليتري 630 تومان بوده است اما جنا ب عالي  ش
بعد از جلسه، پشت پرده رفتيد و اعالم كرديد من 700 تومان 

مي خرم و حاال ما اينجا هستيم.
ــركت شما  وي گفت: من به جرات مي توانم بگويم كه ش
ــدن شير در تهران و كشور است. بعد شما  ليدر اصلي گران ش
مي گوييد من 5 ميليارد تومان ضرر كردم، مگر مي شود كسي 

با افزايش 40 درصدي محصوالتش ضرر كند.
ــركت 400  ــركت توضيح داد: اين ش ــل اين ش مديرعام
ــودروي توزيع دارد، 10 درصد هزينه خودروها و 11 درصد  خ
هم سوپرماركت ها و براي هر بطري شير هم بايد 200 تومان 
ــتاندار تهران  هزينه پاكت و بطري بدهم. مرتضي تمدن اس
ــيد با  ــبه مي كنيم و مطمئن باش گفت: ما تمام اينها را محاس

عدالت محاسبه مي شود.
ــركت خطاب به استاندار تهران گفت:  مديرعامل اين ش
شما كه مدعي هستيد شير هست، بنده مي گويم همين االن 
400 تن شير مي خواهم برويد براي من بخريد. مطمئن باشيد 

با 800 تومان هم به شما نمي دهند.
تمدن گفت: شير توليدي تهران بيش از نياز مصرف مردم 
ــوي جوي ريخته  ــيرها كجا مي رود آيا ت ــت، پس اين ش اس
ــود كه مديرعامل اين شركت در پاسخ گفت: ببخشيد  مي ش
اين آمارها دروغ است. در اين كشور 11 ميليون تن شير توليد 
ــود بلكه 6 ميليون تن شير توليد مي شود.تركي گفت:  نمي ش
ــما عصباني نشويد، فقط بگوييد شيرهاي گران قيمت را از  ش

كجا تهيه مي كرديد تا ما به حسابشان رسيدگي كنيم.
ــور هم در  ــازمان تعزيرات كش علي مژدهي پور، رئيس س
ــما كه مدعي هستيد شير را گران كردند  اين مناظره گفت: ش
ــووالن نگفتيد. چرا فرياد نزديد.  تا نتوانيد بخريد،  چرا به مس

ــد رفتيد پيامك زديد كه من 800 تومان مي خرم اين كدام  بع
منطق است.

ــزاران نامه  ــخ گفت: بنده ه ــركت در پاس مديرعامل ش
نوشتم و اسنادش هم موجود است. آقايان توجه نكردند،  من 

هم فقط 5 روز است كه قيمت را گران كردم.
وي گفت: 40 درصد توليد شير كشور با اين شركت است 
ولي بنده رفتم براي تهيه مواد اوليه و... ال سي باز كردم، تجار 
رفتند بانك صادرات دبي پول بگيرند گفتند دالر نداريم. بهتر 
ــتاندار گفت: در اين موضوع وارد  ــت اينها را هم ببينيد. اس اس
ــما تخلف كرديد و بايد  ــت، ش ــويد، اين بحث ديگري اس نش

پاسخ دهيد.
 جريمه 5 / 1 ميلياردي 13 دامدار تهراني

ــالم كرد: درپي  ــتاندار تهران اع ــه، اس در ادامه اين جلس
ــدن مواد لبني در تهران 13 دامدار  برخورد با عامالن گران ش
تهراني به علت عرضه شير گران به كارخانجات 5 / 1 ميليارد 

تومان جريمه شدند.
تمدن افزود: كنترل قيمت يكي از روش هاي كنترل بازار 
است كه اولويت با شير، لبنيات، مواد گوشتي و پروتئيني است 
كه البته تعيين قيمت واقعي بايد لحاظ شود تا هم توليدكننده 

و هم مصرف كننده زيان نبينند.
وي اعالم كرد: در جلسه اي كه ميان دامداران و كارخانه ها 
بود، تصميم بر اين شد كه شير به قيمت 630 تومان از سوي 
ــود كه دامداران تعهد دادند  دامداران به كارخانه ها عرضه ش
ــديم برخي دامداران بدون دليل افزايش  ولي امروز متوجه ش

قيمت داشته اند. 
ــدن گفت: در روزهاي اخير 13 دامدار تهراني به دليل  تم
ــدند زيرا حق  ــون 5 / 1 ميليارد تومان جريمه ش ــدول از قان ع
نداشتند قيمت شير را افزايش دهند كه در اين ميان حتي خود 

رئيس اتحاديه هم 150 ميليون تومان جريمه شد.
ــتاندار تهران اظهار كرد: عده اي مي گويند قيمت دالر  اس
ــير را گران كرد، اين چه  ــكه باال رفته و بايد ش باال رفته يا س
ــه مصرف كننده رحم  ــير ب ربطي دارد. االن كارخانه هاي ش
ــور  ــير در كش نمي كنند. بنده با عدد و رقم ثابت مي كنم كه ش

گران نشده و كارخانه دارها شير را گران كردند.

يك شركت لبني،  عامل گراني شير در كشور
درپي برخورد با عامالن گراني مواد لبني، 13دامدار تهراني 1/5 ميليارد تومان جريمه شدند

ــتاد مبارزه با مواد  مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي س
ــي و كودكان كار گفت:  ــاره به پديده كودكان خيابان ــدر با اش مخ
كودكان كار و خياباني به دليل سكونت در نقاط حاشيه اي و داشتن 

سرپرست بد در معرض اعتياد قرار دارند.
ــنا، با اشاره به  محمدباقر صابري زفرقندي در گفت وگو با ايس
عوامل مختلفي كه موجب ايجاد اين مساله مي شود، افزود: زندگي 
در سكونت گاه هاي غيررسمي و حاشيه اي، فقر در ابعاد گوناگون 
ــت، بيكاري، ضعف  فرهنگي و اقتصادي، خانواده هاي بدسرپرس
ــدي مجريان قانون و ضمانت هاي اجراي آن از  قوانين و ناكارآم

جمله عواملي هستند كه اين مساله را ايجاد مي كنند. 
وي تاكيد كرد: اين عوامل موجب آسيب هاي متعدد و متنوع در 
ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي افراد مي گردد كه البته كودكان در 
برابر آنها آسيب پذيرترند و آنچه به عنوان كودكان كار يا كودكان 
خياباني مشاهده مي شود از جمله تظاهرات آن آسيب هاي بنيادين 
ــا اين گروه براي ابتال  ــت. صابري زفرقندي با بيان اين كه تبع اس

ــتعدتر و در معرض خطر  ــيب هاي ديگر نظير اعتياد نيز مس به آس
باالتري قرار دارند، افزود: الزمه ساماندهي و توانبخشي اثربخش 
ــت كه اوال  ــراي برنامه هاي جامعي اس ــداري اين گروه اج و پاي
ــيب را هدف قرار دهد و ثانيا تحت مديريت  عوامل ايجاد اين آس
واحدي انجام پذيرد تا از فعاليت هاي مقطعي، موازي و جزيره اي 

دستگاه هاي ذي ربط جلوگيري شود. 
وي گفت: اداره كل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه 
با مواد مخدر نيز در راستاي وظايف ستادي خود از طريق مشاركت 
ــوري كه ساماندهي اين گروه را در حوزه هاي  در كميته هاي كش
ــهيم باشد.  ــته در اين فعاليت س مختلف به عهده دارد تالش داش
مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ــكالت اين كودكان  ــزود: اعتياد بيش از آن كه عامل اوليه مش اف
باشد، معلول ثانويه عوامل مسبب و  زمينه سازي است كه رفع آنها 
بايد توسط دستگاه هاي تخصصي متولي امر به جد مورد پيگيري 

قرار گيرد و مشاركت عموم جامعه را نيز در اين  راه جلب كند. 

هشدار به افزايش اعتياد در كودكان كار

توزيع معرفي نامه ارز تحصيلي 
در 13 شهر آغاز شد

4500 معرفي نامه دريافت ارز تحصيلي در 13 شهر كشور 
با هماهنگي معاونت بورس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

توزيع مي شود.
ــت ارز  ــه درياف ــا، معرفي نام ــزارش خبرگزاري ه ــه گ ب
ــيراز،  ــواز، ش ــتان هاي اه ــران و شهرس ــجويي در ته دانش
ــهد،  ــر، زاهدان، مش ــت، بابلس اصفهان، تبريز، اروميه، رش
ــاه، همدان و قم بدون در نظر گرفتن نوبت داده شده  كرمانش

از سوي وزارت علوم در حال توزيع است.
ــلمي نائيني، معاون بورس و امور دانشجويان  حسن مس
ــه موفق به  ــرد: متقاضياني ك ــوم تاكيد ك ــارج وزارت عل خ
ــوند بايد از 11  ــهر نمي ش ــت معرفي نامه در اين 13 ش درياف

ارديبهشت  به وزارت علوم مراجعه كنند.
ــا و برقراري  ــامانه نش ــه منظور ارتقاي س ــزود: ب وي اف
ــاط الكترونيكي با بانك هاي عامل براي ارتباط مجازي  ارتب
ــدور معرفي نامه، از 2 تا 10  ــاماندهي رويه ص با يكديگر و س
ارديبهشت ماه، صدور نامه و ثبت نام در سامانه نشا امكان پذير 

نخواهد بود.
ــوم، بانك ملت  ــوول وزارت عل ــن مقام مس ــه گفته اي ب
ــا وزارت علوم ابراز  ــور برقراري ارتباط الكترونيكي ب به منظ

تمايل كرده است.

خسارت 21 ميليارد توماني باران به تهراننمره انضباط دانش آموزان ساماندهي مي شود
ــره انضباط  ــاماندهي نم ــوزش و پرورش از س ــر آم وزي
ــمتي  ــر داد و گفت: بايد به س ــه خب ــوزان در مدرس دانش آم
ــب و  ــت كنيم كه دانش آموزان را براي رفتارهاي مناس حرك

بهتر تشويق كنيم.
ــخ  ــا حاجي بابايي در گفت وگو با فارس در پاس حميدرض
ــده  ــي دانش آموز بود، تنبيه ش ــش كه «آيا وقت ــه اين پرس ب
ــخوان بودم؛ نمره  ــدم، چون درس ــت؟»، افزود: تنبيه نش اس
ــش ديگري مبني  ــخ به پرس انضباطم نيز 20 بود. وي در پاس
بر اين كه «نگرش آموزش و پرورش به نمره انضباط چيست 

ــتور كار  ــاماندهي نمره انضباط دانش آموزان را در دس و آيا س
ــت اما  دارد؟»، افزود: وجود نمره انضباط در مدارس خوب اس
ــد ببينيم كه انضباط را چگونه در مدارس تعريف مي كنيم  باي

و نمره مي دهيم.
ــمت هدايت  ــه س ــد ب ــرد: باي ــه ك ــي اضاف حاجي باباي
ــوزان به رفتارهاي بهتر حركت كرده و در آنها ايجاد  دانش آم
ــب تر  انگيزه كنيم؛ بايد دانش آموزان را براي رفتارهاي مناس
ــاط به عاملي  ــد نمره انضب ــويق كنيم و نباي ــه تش در مدرس

معكوس تبديل شود.

ــهرداري تهران با بيان اين كه مترو تحت  ــخنگوي ش س
ــش بيمه قرار دارد، گفت: برآورد كارشناسي خسارت ها  پوش
نشان مي دهد نزديك به 21 ميليارد تومان خسارت وارد شده 
ــيدمحمد هادي ايازي با اشاره به داليل آبگرفتگي  است. س
ــزود: رودخانه ميانرود خارج  ــط 4 متروي تهران به مهر اف خ
ــته و حجم قابل توجهي از آب  ــهري قرار داش ــمت ش از قس
ــيالب تمامي مجموعه  ــس از وقوع س ــال مي دهد. پ را انتق
ــهري، معاونان و تمام پرسنل شهرداري با حضور  مديريت ش
ــهردار تهران در حركتي جهادي طي كوتاه ترين  مستقيم ش

ــه گفته وي، برخي  ــيل پرداختند.  ب ــان ممكن به مهار س زم
ــازمان آب و فاضالب،  ــازمان هاي خدمات رسان نظير س س
ــركت نفت در حركتي داوطلبانه براي مهار  شركت برق و ش

بحران همكاري كردند كه اين امر جاي قدرداني دارد.
وي با اشاره به اين كه مجموعه مترو تحت پوشش بيمه قرار 
دارد، گفت: برآورد كارشناسي خسارت ها نشان مي دهد نزديك 
به 21 ميليارد تومان خسارت وارد شده كه با ادعاي مطرح شده 
ــيار زيادي دارد، حال آن كه توسعه  ــارات، فاصله بس درباره خس
مترو از ابتدا تاكنون هزاران ميليارد تومان هزينه نداشته است.


