پرداخت اقساطی جرایم رانندگی به مناسبت دهه والیت

تمدید محدودیتهای کرونایی در پایتخت

مهر :رئیس پلیس راهور ناجا از اجرای مجدد طرح پرداخت اقساطی جرایم رانندگی خبر داد و گفت :کسانی که وسیله نقلیه آنها
به دلیل جریمه باالی  ۱۰میلیون ریال در توقیف است میتوانند از این فرصت استفاده کنند .سردار سیدکمال هادیانفر با بیان
اینکه پلیس راهور ناجا مخالف افزایش هرگونه جریمه رانندگی است ،اظهار کرد :در حال حاضر جریمهها به قیمت قبلی اعمال
میشوند و در هیچ گروهی افزایش جریمه نداشتیم و پیشنهادی هم به دولت ارائه نکردیم.
وی گفت :مجلس دهم در روزهای آخر به منظور کمک به بهزیستی دو درصد بر جریمهها اضافه کرد که االن در برخی از جریمهها
رقم آن به طور مثال میشــود  ۸۲هزار و  ۵۰۰تومان که آن دو هزار و  ۵۰۰تومان همان دو درصدی است که به حوزه بهزیستی
اختصاص پیدا کرده است.

خبر ویژه

«شبكه شاد»
برنامه كمكی مكمل میشود

Society

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای
اسالمی درباره زمان روشن شدن تکلیف
برگزاری یا عدم برگــزاری کنکور گفت:
چون ما تصمیمگیرنده نیستیم نمیتوانیم
زمــان را تعیین کنیم .ولــی همکاران ما
مصمم هستند که شــاید اگر ستاد کرونا
تصمیم نگیرد ،یک طرح دوفوریتی بیاورند
و جلوی تمام کنکورها را بگیرند که البته
هنوز قطعی نشده اســت .این موضوع تا
یکشنبه تعیین تکلیف میشود .به گزارش
ایسنا ،حسینعلی شهریاری ،درباره غیبت
 ۳۰درصدی شرکت کنندگان در آزمون
دکترای روز پنجشنبه و تکلیف برگزاری
آزمونهای سراســری اظهار کــرد :بارها
نظــرات خودمان را بــه رئیسجمهور به
صورت مکتوب اعالم کردهایم و همینطور
به وزیر بهداشت .مشــکل ما این است که
پروتکل مینویسیم ،اما در عمل اجرایی و
عملیاتی نمیشود .وی افزود :درحوزههای
امتحانی مشــکالت جدی وجود داشته
و ضمن اینکه فقط تهــران را نداریم ،باید
استانهای گرمســیری مانند خوزستان
سیستان و بلوچســتان و هرمزگان را هم
ببینیم .رئیس کمیسیون بهداشت مجلس
شورای اسالمی با اشــاره به اینکه تصور
کنید فردی چهارساعت ماسک بزند و در
فضای سرپوشــیدهای که نمیتوان کولر
را هم به علت انتقال آلودگی روشــن کرد
بنشیند و امتحان بدهد ،خیلیها هم رعایت
نمیکنند ،گفت :فقط نوشتن پروتکل کافی
نیست و نشان دادهایم توان اجرایی کردن
آن را نداریم .شهریاری با بیان اینکه ضمانت
اجرایی برای اجرای پروتکلها نداشــته
و نداریم ،گفت :وقتی اعالم شــد همه جا

خبر آنالین :رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت از تمدید یک هفتهای محدودیتهای کسب و کار در برخی اصناف
خبر داد .سرهنگ نادر مرادی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت به جلسه اخیرستاد ملی مقابله با کرونا اشاره و اظهار
داشت :با توجه به وضعیت کنونی پایتخت و تعداد مبتالیان به کرونا مجددا مقرر شد فعالیت واحدهای صنفی که در هفته قبل
ممنوع شده بود این هفته نیز تمدید شود و اجازه فعالیت نداشته باشند.سرهنگ مرادی تصریح کرد :فعالیت اماکنی چون تاالرها
سالنهای سینمایی و تئاترها ،سالنهای ورزشی ،اســتخرها ،مراکز فرهنگی و هنری ،چایخانهها ،قهوهخانهها و کافیشاپها
این هفته نیز ممنوع بوده و اجازه کســب و کار ندارند .وی اعالم کرد :در این هفته برگزاری ســمینارها و همایشها نیز ممنوع
است.
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برگزاری یا عدمبرگزاری «کنکور» تعیینتکلیف میشود

روح سرگردان كنكور!

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی :باید جلوی تمام کنکورها را بگیرند
سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسالمی :به اعتقاد بنده باید آزمونها را برگزار کنیم

عکس:مهر

یلدا توکلی /گروه جامعه :قرار اســت برای
سال تحصیلی پیش رو کتابهای درسی بهطور
الکترونیکی منتشر شود و مسئوالن در تالش
هستند تا محتواهای متعدد آموزشی در شبکه
شاد بارگذاری شود و دانشآموزان با ورود به این
شبکه از مطالب متنوع و مختلف بهره بگیرند.
مهدی شرفی ،سرپرســت مرکز برنامهریزی و
فناوری اطالعات آموزشوپرورش است .وی با
اشــاره به اینکه کرونا همه ما را غافلگیر کرد،
گفت :آموزشوپرورش برای اتمام فرآیندهای
تحصیلی جــاری در کشــور ،مجبور شــد از
ِ
ابزارهایی استفاده کند که روند انتقال مباحث
درسی کامل شود .وی ادامه داد :در ایام تابستان،
زیرساختهای شبکه شــاد مورد بهینهسازی
قرار میگیرند و امکانات جدید به این شــبکه
اضافه میشوند .او توضیح داد :نرمافزار «شاد» با
همکاری «همراه اول» وظیفه داشت تا بخشی
از آموزش باقیمانده از سال تحصیلی را به اتمام
برساند .سرپرست مرکز برنامهریزی و فناوری
اطالعات آموزشوپرورش افزود :آموزش مجازی
به زیرساختهای ســختافزاری و نرمافزاری
متعددی نیاز دارد .در ایام تابســتان و با اتمام
سال تحصیلی ،زیرساختهای شبکه شاد مورد
بهینهسازی قرار میگیرند و حتماً امکانات جدید
به این شبکه اضافه میشوند .شرفی تأکید کرد:
اگر بحران کرونا تا سال تحصیلی جدید به اتمام
برسد ،آموزش و پروش از شبکه شاد بهعنوان
برنامه کمکی – مکمل – بهرهبرداری میکند.
وی عنــوان کرد :آموزشوپــرورش قصد دارد
موضوع رایگان بودن اینترنت در شــبکه شاد
را در هیئت دولت و ســتاد ملی بیماری کرونا
مطرح کند و این امکان را بهطور دائمی و رایگان
در اختیار دانشآموزان قرار دهد.

جـامـعـه

کوتاه از جامعه

بازگشایی شود خواستند که همه ماسک
بزنند .همه مردم با این مشکالت اقتصادی
توانایی خرید ماســک ندارنــد .به دولت
گفتهایم ماســک رایگان در اختیار مردم
قرار دهند .وی دربــاره نامهنگاری با وزیر
علوم و وزیر بهداشــت گفت :بنده و دکتر
منادی ،رئیس کمیسیون آموزش نامهای
به وزیر علوم و وزیر بهداشــت نوشتیم و
قرار است مجدد بررسی شــود ،تعدادی
از نمایندگان هم نامه نوشــتهاند و دوباره

باید یک وحدترویه صورت
پذیرد که ستاد کرونا در
این باره تصمیمگیرنده
است و باید تصمیماتش
برای همه بخشهای کشور
فصلالخطابباشد

نگرانی خود را اعالم کردهاند .اولویت اول
سالمتی فرزندان ماســت ،قرار نیست به
علت شرکت در کنکور در شرایط نامناسب،
شماری از داوطلبان یا اعضای خانوادهشان
جان خود را از دست بدهند.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای
اسالمی افزود :باید ابتدا بیماری را کنترل
بعد امتحانات را برگزار کنیم .شــهریاری
درباره زمان روشن شدن تکلیف برگزاری
کنکور اظهار کرد :چون ما تصمیمگیرنده

نیستیم نمیتوانیم زمان را تعیین کنیم.
ولی همکاران ما مصمم هستند که شاید
اگر ســتاد کرونا تصمیم نگیرد ،یک طرح
دوفوریتی بیاورند و جلوی تمام کنکورها
را بگیرند که البته هنوز قطعی نشده است.
این موضــوع تا یکشــنبه تعیین تکلیف
میشود.
آیا کشورهای دیگر کنکورها را
تعطیل کردهاند؟
سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس
شورای اسالمی نیز درباره وضعیت برگزاری
کنکور و دیگر آزمونهای سراسری گفت:
باید دید کشــورهای دیگــر کنکورها را
تعطیل کردهاند؟ ســوابق نشان میدهد
چنین چیزی نیست .نمیتوانیم پذیرش
دانشــجو را متوقف کنیم تا کرونا از بین
برود .جبار کوچکینژاد افزود :متخصصان
معتقدند حضور این ویروس تداوم دارد و
در پاییز و زمستان هم خواهد بود .یا باید
هیچ آزمونی برگزار نکنیم یا باید کارهایی
انجام دهیم که آزمون با ایمنی برگزار شود.
وی با بیان اینکه بیرون از مرزها شبکههای
بیگانه تبلیغات سوئی کرده و علیه ما درباره
برگزاری آزمونها فضاسازی میکنند ،اما
در کشور خودشان کنکورها برگزار میشود
گفت :باید از امکانات دیگر بخشهای کشور
بهره گرفت و آزمونها را به درستی برگزار
کرد .باید یــک وحدترویه صورت پذیرد
که ستاد کرونا در این باره تصمیمگیرنده
اســت و باید مصوبات و تصمیماتش برای
همه بخشهای کشور فصلالخطاب باشد.
سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس
شورای اسالمی افزود :به اعتقاد بنده باید
آزمونها را برگزار کنیم.

حیات تاالب «هورالعظیم»
دوباره به خطر افتاد

مهر :یک فعال محیطزیســت از خشک شدن
تــاالب هورالعظیم به دلیل عــدم تامین حقابه
زیســت محیطی آن خبر داد و گفت :حوضچه
شماره  ۵این تاالب به طور کلی خشک شده است.
عبیات ،با اشــاره به اینکه هورالعظیم به عنوان
یک ترموستات طبیعی ،دمای دشت آزادگان و
هویزه را تنظیم میکند ،گفت :این تاالب پناهگاه
حیوانات و پرندگان نادر ،پناهگاه معیشتی چندین
هزار خانواده ،طبیعت زیبا و دیدنی و گردشگری
به دلیل عدم مدیریت صحیح تأمین حقابه از سوی
وزارت نیرو حیاتش به خطر افتاده است .وی ادامه
داد :هورالعظیم در حال خشک شدن است با این
حال وزارت نیرو با کم کــردن و قطع حقابه هور
باعث خشک شدن کامل حوضچه شماره۵طالییه
با  ۲۷هزار هکتار ،کاهش آب شده است.

پرداخت كمکهای بالعوض
به مشاغل متضرر

باشــگاه خبرنگاران جوان :معاون اشتغال
و خودکفایی کمیته امداد امــام خمینی اظهار
کرد :برای مشاغل آســیبدیده در جریان کرونا
در کمیته امداد چندین اقــدام را انجام دادهایم.
عبدالملکی گفت :کمیته امداد به مشــاغلی که
در بحث بازاریابی و فروش به خصوص در صنایع
دستی دچار مشکل بودند ورود و محصوالتشان
را خریداری کرد .وی افزود :تســهیالت تکمیلی
و پایدارسازی به استانها ابالغ شد و منابع کافی
در اختیارشان قرار دادیم و افرادی که طرحهای
اشتغالزاییشان متضرر شده بود به ادارات مراجعه
و از تسهیالت پایدارسازی استفاده کردند.

افزایش دریافتی مستمریبگیران
تامیناجتماعی

ایرنا :مدیرکل مســتمریهای ســازمان تأمین
اجتماعی گفت :اجرای قانون متناسبسازی حقوق
مستمریبگیران به همراه افزایش سنواتی و معمول
حقوق در ســالجاری منجر به افزایش مجموع
دریافتی و مزایا بیش از تورم سالجاری و در برخی
اقشار مستمریبگیران نیز این افزایش تا  ۸۰درصد
رشــد یافته اســت .ناهید حیدری اظهار داشت:
حداقل حقوق مســتمریبگیران با داشــتن ۳۵
سال سابقه بیمهپردازی که به مرحله بازنشستگی
رســیدهاند ،در اسفند سال گذشــته برابر با یک
میلیون و  ۶۷۰هزار تومان بود که با افزایش سالیانه
و متناسبسازی به سه میلیون تومان رسید.

