جامعه و شهروند

کامل شدن ظرفيت سد لتيان در پي بارندگي هاي اخير
فرماندار شميرانات با اشاره به بارندگيهاي اخير و سرازير شدن آب به سمت سد لتيان گفت :اين بارندگيها موجب کامل شدن ظرفيت اين سد شده است .برهمين اساس آب پشت سد لتيان به سد
ماملو منتقل ميشود .عزت اهلل محمدي افزود :ذخيره آب سد لتيان با بارندگيهاي اخير در بخش رودبار قصران پر شده و دريچههاي سد لتيان به منظور انتقال آب پشت سد به سمت سد ماملو از 25
فروردين ماه باز شده است .وي ادامه داد :بارندگيهاي چند روز اخير ،موجب سرازير شدن آب به سمت سد لتيان و کامل شدن ظرفيت اين سد شده است .رودخانه جاجرود از ارتفاعات البرز در بخش
رودبار قصران سرازير و به سد لتيــان وارد ميشود .سد لتيان سال  1346به عنوان يکي از منابع اصلي تأمين آب شرب شهر تهران احداث شد ،دو پارک جنگلي لتيان و تلو درياچه اين سد را احاطه
کرده اند ،اين سد در درهاي در ميان کوه جاجرود و کوه بندک ساخته شده و در شمال آن کوه آلون قرار دارد.

گزارش ابتکار از فرآیند عجیب و غریب شوراهای شهر در تعیین نرخ تاکسي؛

کرایه اضافه ای که تاکسی ها می گیرند؛  140میلیاردتومان

گروه جامعه و شهروند -غزاله پورخاکي :هميشه در اوايل
سال بايد شاهد بحث هايي بين مسافران و رانندگان تاکسي
باشيم .از همان بحث الکي که پايان و نتيجه اي ندارد و در
نهايت مسافر مجبور است کوتاه بيايد و برود .همه قيمت ها
و نرخ ها هم که طبق نمودار به باال گرد ميشوند .البته اگر
پاي صحبت هاي رانندگان بنشينيم ،حرف هايي براي گفتن
دارند .حرف هايي که تا حدي براي مان قابل قبول هستند.
ولي آيا تمامي اين مشکالت به مسافران و رانندگان تاکسي
برمي گردد يا اينکه نظارت بر امور تاکسي ها بايد به فکر اين
باشد که به اين مباحثات فيصله دهد؟
ورودي چند تومان؟
يک روز خوب بهاري .يکي از خيابان هاي تهران .فرقي ندارد
که باالي شهر باشد يا پايين شهر .چند روزي از آغاز سال
نگذشته است .کنار خيابان ايستاده اي .به انتظار تاکسي زرد يا
سبز رنگي که بيايد و سوارت کند .اما هر چه ميجويي ،نيست
که نيست .اتومبيل شخصي کنار پايت ترمز ميزند و تو ناچار از
تنگي وقت چاره اي نداري جز اينکه سوار همان اتومبيل شوي.
سوار ميشوي .به اندازه يک چهارراه بعد پياده ميشوي .ميپرسي
کرايه ات چقدر است؟ اندکي مکث ...ورودي  1000تومان شده
است .ورودي؟ اتومبيل شخصي؟ چند روز اول سال؟ افزايش
تعرفه ...چاره اي نداري جز اينکه پرداختش کني و به کارت برسي.
ضريب  20درصدي
يک روز خوب بهاري .اين بار باالي شهر و پايين شهر فرق دارد.
سوار تاکسي ميشوي ،دلش ميخواهد از تو ورودي را  700تومان
بگيرد .تا اينجا هيچ مشکلي پيدا نميشود .اما تمام مشکالت از
اين به بعد ديده ميشود .کمي جلوتر ميروي .از  700کرايه ات
ميگذرد 1000 .را هم رد ميکند 1200 ،تومان هم رد ميشود...
ممنون پياده ميشوم .کرايه تان چقدر است؟  1500تومان و
با چشمان متعجب نگاهش ميکني .چرا؟ اين بار راننده تاکسي
پاسخ ميدهد :مثل اينکه در جريان نيستيد که کرايه تاکسي ها،
 20درصد افزايش پيدا کرده است .با يک حساب سر انگشتي
کافي است که  20را در  1000تومان ضرب کني و همان رقم
را به  1000تومان اضافه کني .اينها را در مدرسه به ما ياد دادند
بنابراين ميشود  1200تومان 1500 .تومان را بايد ديد با چه
محاسباتي انجام ميدهند؟
غير قانوني بودن افزايش کرايه تاکسي بدون نصب برچسب
عضو کميسيون عمران مجلس در اين مورد ميگويد :هر نوع
افزايش نرخي بايد با مصوبه شوراي شهر و سازمان تاکسيراني
همراه باشد درغير اين صورت با رانندگان متخلف در اين حوزه
بايد برخورد شود .افزايش تورم يا هرچيز ديگري دليل موجهي
براي تغيير سليقه اي نرخ هاي مصوب نيست .تا زماني که برچسب
افزايش نرخ ها بر روي تاکسي نصب نشود ،هيچ راننده اي حق

دريافت پول بيشتر از مسافران را ندارد .نبايد مشکالت تاکسي
داران منجر به نرخ گذاري هاي سليقه اي و فشار بر زندگي مردم
شود .در عين حال که بايد با نظارت کافي بر رعايت نرخ هاي
مصوب کرايه تاکسي مطمئن شد بايد به نيازهاي تاکسي داران
نيز به عنوان قشر خدمت گزار رسيدگي شود .هرچند اين اليحه
افزايش 20درصدي کرايه تاکسي ها به تصويب رسيده و الزم
االجراست اما قبل از اعمال نرخ هاي جديد بايد برچسب هاي نرخ
هاي جديد بر روي شيشه اتومبيل نصب شود تا دست سودجويان
از رشد بي منطق قيمت ها و تحميل هزينه هاي بيشتر بر مردم

که هست .اما تا اينجا شايد تمام تقصيرات بر گردن رانندگان
تاکسي بود .بايد به هيات نظارت بر نرخ هاي تاکسي راني سرکي
بکشيم .ببينيم که واقعا اين اعداد و ارقام عجيب و غريب را از کجا
ميآورند .يادمان ميآيد ،زماني ،روزگاري ،شايد  30سال پيش
يا شايد  20سال پيش ،شايد ،شايد و شايد ،دو ريالي يا  5ريالي
وجود داشت .آن را ميتوانستيد در کيف پول خرد خود پيدا کنيد.
و مثال کرايه تاکسي  525ريال يا همان پنجاه و دو تومان و پنج زار
را ميتوانستي با حساب سرانگشتي و سرک کشيدن در کيف پول
خرد خود بپردازيد .اما اين روزها واقعا کرايه  8254ريال نميدانم

کوتاه شود .درصورت ادامه روند کنوني و افزايش نرخ کرايه تاکسي
بدون نصب برچسب هاي آن بر روي شيشه خودرو ،به طورحتم
تذکرات الزم از سوي مجلس متوجه سازمان تاکسيراني و شوراي
شهر خواهد شد.
 5ريالي از کجا بياوريم؟
همه اينها به کنار .اينکه هر راننده اي به دلخواه خودش آن
ضريب  20درصدي را داشته باشد .کاري هم نميتوان کرد .يا
اينکه راه جر و بحث را بايد در پيش بگيري يا اينکه بايد آرام
بگذري و هر چه آقاي راننده گفت گوش کن وگرنه ممکن است
که ميانه راهي ،اتوباني ،جايي پياده ات کند و بگويد همين است

چطور بايد با راننده تسويه شود؟ يعني اگر شما  1000توماني
به راننده تاکسي بدهيد ،بايد به شما  1746ريال پس بدهد ...از
همين جا ميتوانيد به عمق ماجرا پي ببريد.
هزينه اضافه کرايه هاي پرداخت نشده در طول سال
باز هم از تمام اينها بگذريم ،مشکل بزرگ تري گريبانگير ما
ميشود .مشکل داشتن پول خرد است .اگر با احتساب اين مورد
که حتي  1746ريال نه بلکه  1000ريال را به شما پس بدهند و
 746ريال ديگر را نه ،در طول روز اگر حساب کنيم که منصفانه
به همه مسافران  1000ريال بازگردانده شده و همان رقم را در
رقم  100ضرب کنيم ميشود  74600ريال در يک روز .همين

عدد را کافي است که در  365روز سال ضرب کنيم .عددي معادل
 27229000ريال به ما نشان داده خواهد شد .يعني دو ميليون و
هفتصد و بيست و دو هزار و نهصد تومان در طول يک سال .اگر
ميانگين حساب کنيم که ما  1000راننده تاکسي داشته باشيم
عددي برابر  27229000000ريال محاسبه خواهد شد .تمام
اين اعداد و ارقام را بر اساس بيکاري محاسبه نکرديم .بلکه باز
هم به يک سير تسلسل باطلي ميرسيم که به ما يک عالمت
را نشان ميدهد :هيات نظارت بر تاکسيرانان .بر اساس آمار و
اطالعات منتشر شده از سوي شرکت مطالعات جامع حمل و نقل
و ترافيک تهران در سال  ،1391بيش از  24درصد از کل سفرهاي
شهري در پايتخت با تاکسي انجام ميشود ،اين رقم درآمار اين
شرکت سه ميليون و  850هزار سفر برآورد شده است .يعني با
اين احتساب در تهران ساليانه  1405250000سفر درون شهري
صورت ميگيرد .اين رقم را اگر بر فرض مثال در عدد 1000
ريال ضرب کنيم ،عددي برابر با  1405250000000ريال به
دست ميآيد که قابل خواندن راحت نيست ولي چيزي بالغ بر
 140ميليارد تومان خواهد شد .اين رقم وارد گردش مالي شهري
ميشود .به همين راحتي آن هم به صورت غير قانوني.
دوستي :تاکسيراني نظارت دقيقي ندارد
اسماعيل دوستي ،عضو شوراي شهر تهران در اين خصوص
به خبرنگار روزنامه ابتکار ميگويد :متاسفانه شاهد برچسب هاي
غير منطقي از طرف شرکت تاکسيراني هستيم .من چندين بار
اين موضوع را در شوراي شهر تهران تذکر داده ام که تاکسيراني
نظارت خوبي بر اين تاکسي ها ندارد .نظارت اين شرکت بسيار
ضعيف است .شهرداري بايد در اين مورد تصميمات جدي بگيرد.
کنترل اين نرخ ها بايد بيشتر شود .اين اعداد بايد رند شود .رند
شدن هم به معني اين نبايد باشد که اعداد را به سمت باال گرد
کنيم .بلکه بايد تالش کنيم که اين اعداد به سمت پايين گرد
شوند .باز هم تاکيد ميکنم که بايد اين موضوع از طريق سازمان
تاکسيراني و در راس اين امر شهرداري پيگيري شود .باز هم اين
مورد را در جلسه بعدي شوراي شهر تهران تذکر خواهم داد و
اميدوارم که به نتيجه برسد.
بايد به انتظار نشست
يک روز خوب بهاري ميخواهد آغاز شود .کنار خيابان ايستاده اي.
پول خردهاي خود را نگاه ميکني .اما با اين حساب چندان هم
نيازي به پرداخت بقيه کرايه تاکسي نداري .چون همه اعداد و
ارقام گرد خواهند شد .همه اين معضالت در هم پيچيده خواهد
شد 20 .درصد افزايش کرايه تاکسي ،که برخي از رانندگان
تاکسي ها ،آن را از پيش از عيد اعمال کرده اند و همچنين اضافه
کرايه هايي که گاهي پرداخت نميشود ،همه و همه معضالتي
است که شرکت تاکسيراني بايد به آن پاسخگو باشد و بايد به
انتظار نتيجه اين تذکرات نشست.

در شهر

افزايش ميانگين سن ازدواج در کشور

بيماران خاص نگران داروهاي خود نباشند

کارکنان سازمان زندان ها در معرض تهديد هستند

مديرکل دفتر آمار و اطالعات جمعيتي ومهاجرت سازمان ثبت احوال کشور
گفت :براساس آمارها اکنون ميانگين سن ازدواج در کشور ميان مردان و
زنان با افزايش مواجه شده است.
علي اکبر محزون افزود :ميانگين سن ازدواج در مردان در سال  92نسبت به سال
 93از  27،7به  28،1و در بانوان از  23،1به  23،5سال رسيده است .وي تصريح کرد:
از آنجا که ميانگين سن ازدواج در کشور رو به افزايش است در کاهش آمار ازدواج نيز
تاثيرگذار است ،بطوريکه در سال  ،93ازدواج  6،5درصد کاهش داشت .محزون ادامه
داد :اکنون  80درصد مردان و زنان به ترتيب در سن متعارف  20تا  34سال و در
سن  15تا  29سال ازدواج ميکنند .وي تصريح کرد :همچنين اکنون ميانگين ازدواج
مردان باالي سن متعارف و بيش از  35سال  10،4درصد است و اين رقم در ميان
بانوان باالتر از سن متعارف و بيش از  30سال به  14،5درصد رسيده است .مديرکل
دفتر آمار و اطالعات جمعيتي ومهاجرت سازمان ثبت احوال کشور ،از ثبت  724هزار
و  345مورد ازدواج طي سال  93در کشور خبر داد و گفت :اين ميزان ازدواج در
سال گذشته نسبت به سال قبل آن  6،5درصد کاهش نشان ميدهد .محزون تعداد
ازدواجها را در مناطق شهري  607هزار و  410مورد و در مناطق روستايي  116هزار
و  935مورد برشمرد و افزود :بطور ميانگين در هر ماه  60هزار و  362مورد ،هر شبانه
روز يکهزار و  985مورد و هر ساعت  83واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسيده است.
مديرکل دفتر آمار و اطالعات جمعيتي ومهاجرت سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد:
يکي از عوامل کاهش نرخ ازدواج در کشور ،تغييرات ساختار سني جمعيت است که
براساس دو سرشماري در سال هاي  85و  ،90جمعيت جوان  15تا  29سال کشور
از  35،4به  31،5کاهش يافته است.

معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو گفت :بيماران خاص از
جمله بيماران هموفيلي هيچ مشکلي ندارند و اين بيماران نگران داروهاي
خودنباشند.
دکتر رسول ديناروند افزود :حداقل  6ماه براي اکثر داروهاي اين بيماران ،ذخيره
استراتژيک داريم و بنابراين هيچ نگراني وجود ندارد .ديناروند درباره داروي فاکتور
هشت براي بيماران هموفيلي اظهارداشت :اين دارو در کشور توليد و مراحل ارزيابي
باليني نيز براي آن انجام شده است .ضمن اينکه سازمان غذا و دارو اجازه مصرف
محدود اين دارو را در سال گذشته صادر کرد .ديناروند در مورد ورود داروي ايراني
بيماران هموفيلي به بازار گفت :اين دارو اجازه ورود به بازار را گرفته است که بخشي
از نياز را تامين خواهد کرد و قيمت گذاري نيز شده است .وي در خصوص واردات
گوشت بوفالو به داخل کشوربراي مصارف صنعتي با مجوز دامپزشکي ،اظهار داشت:
نظارت در اين حوزه قانونا برعهده سازمان دامپزشکي است و مردم مطمئن باشند اگر
سازمان دامپزشکي تاييد کرده يعني اين گوشت کيفيت و سالمت مورد نياز را داشته
است و امکان ندارد که فرآورده يا دامي که آلوده باشد مجوز واردات به کشور را از
دامپزشکي بگيرد .ديناروند گفت :فرآورده و يا دامي را که سازمان دامپزشکي تاييد
ميکند مطمئنا کيفيت و سالمت الزم را دارد ولي سوال اينجا است که چرا مصرف
آن منحصر به يک حوزه است و سازمان دامپزشکي بايد پاسخ دهد تا نتيجه نهايي آن
اعالم شود .رييس سازمان غذا و دارو در خصوص داروهاي گياهي نيز اظهارداشت:اين
داروها ميتوانند تا  20درصد بازار دارويي کشور را در اختيار بگيرند اين در حالي
است که اين ميزان ،حدود هشت درصد است .ديناروند ،افزود :سياست هاي وزارت
بهداشت و سازمان غذا و دارو ،توسعه اين حوزه و حمايت از آن است.

رييس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور با بيان اينکه
کارکنان اين سازمان به خاطر ماموريت ها و نگهداري از مجرمان و افراد
معارض قانون در معرض انواع تهديدها و آسيب ها هستند ،گفت :مهمترين
وظيفه هيات رسيدگي به تخلفات مراقبت از اين همکاران است.
اصغر جهانگير با اشاره به نقش هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري در صيانت از
نيروي انساني سازمان ،افزود :مهمترين وظيفه هيات هاي رسيدگي به تخلفات ،توسعه
اقدامات پيشگيرانه و مراقبت از همکاران است .وي در جمع اعضاي هيات هاي رسيدگي
به تخلفات اداري کارمندان سازمان زندان ها ،با تاکيد بر نقش آموزش و فرهنگ سازي
در توسعه سالمت اداري ،صيانت از کارکنان را از وظايف مديريت عنوان کرد .معاون
قوه قضاييه نقش آموزش را در پيشگيري از وقوع تخلفات احتمالي مهم خواند و گفت:
هياتهاي تخلفات وقتي ميتوانند بطور منصفانه و دقيق به مسايل و تخلفات رسيدگي
کنند که قب ً
ال آموزش هاي الزم در سازمان به کارکنان ارائه شده باشد و اگر اينگونه نبود
بطور قطع سازمان نيز در برخي تخلفات کارکنان مقصر خواهد بود .جهانگير با اشاره
به ضرورت فرهنگسازي در سازمان ها افزود :در کنار امر آموزش ،فرهنگ سازي نيز از
جايگاه مهمي برخوردار است زيرا نقش کنترل هاي دروني از هر کنترل ديگري پررنگ تر
است و بايد ارزش هاي متعالي موجود در احکام ديني را در همه کارکنان نهادينه کنيم.
رييس دفتر بازرسي ويژه قوه قضاييه با بيان اينکه هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري
کارمندان در مقام داوري و صدور راي هستند ،گفت :پس بايد با دوري از منافع فردي
و با در نظر گرفتن تاثيرات اجتماعي آراي خويش ،با رعايت تمامي ضوابط قانوني و در
نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع به صدور حکم بپردازند و در اين راه بايد سعي شود تمام
هيات ها با وحدت رويه و همکاري متقابل موجب هم افزايي و توسعه سالمت اداري شوند.

لزوم گذراندن دوره يک ساله آموزشي براي متقاضيان استخدام در آموزش و پرورش

معاون آموزش تحصيالت تکميلي دانشگاه فرهنگيان
جزييات استخدام فارغالتحصيالن در آموزش و پرورش
را تشريح کرد.
به گزارش ايلنا ،نعمت اهلل موسي پور در مورد دوره يکساله
آموزشي به ارائه توضيحات بيشتر پرداخت و گفت :اين برنامه
يکساله پيش بيني شده طي  ۱۰ماه به اجرا در آيد و فرد حدود
 ۷الي  ۸ماه در مدرسه خواهد بود؛ به اين معنا که در مدرسه

هم به کار کارآموزي و هم به کار تدريس مستقل ميپردازد تا
مهارتها و صالحيتهاي معلمي را کسب کند .موسيپور با اشاره
به اينکه ما پيش بيني کرديم که دوره آموزشي يکساله را از مرداد
ماه سال جاري آغاز کنيم ،ادامه داد :اين دوره همچنين داراي
يک آزمون ثانويه است که به طور مشخص شامل يک آزمون
ترکيبي و مبتني بر کارهاي مددکاري ،مصاحبه ،مشاهده عمل
و آزمون فرايندي ميشود .وي افزود :قرار بر اين است هر گروه

دانشجويي به يک استاد کار معلمي سپرده شوند و اين اساتيد در
خصوص عملکرد در طول اين دوره قضاوت ميکنند و به کساني
که صالحيت را اخذ کردند ،گواهي صالحيت معلمي داده ميشود
و اين افراد در استخدامهاي آموزش و پرورش در اولويت استخدام
خواهند بود.
معاون آموزش تحصيالت تکميلي دانشگاه فرهنگيان درباره
ظرفيت پذيرش دانشگاه فرهنگيان گفت :ما در حال حاضر براي

جذب  ۵هزار نفر آمادگي داريم ،اما ممکن است؛  ۱۰يا  ۱۵درصد
بيشتر يا کمتر از اين ظرفيت را وارد اين فرايند کنيم .موسيپور
با بيان اينکه براي قرار گرفتن در فرايند جذب ،فرد بايد حداقل
داراي مدرک ليسانس باشد ،گفت :هنوز معلوم نيست که افراد
داراي مدرک باالتر مثال دکتري و يا دانشجويان دکتري ميتوانند؛
در اين فرايند شرکت کنند ،اما تا اواخر ارديبشهت ماه در خصوص
اين موارد تصميم گيري و رسما اعالم ميشود.

خريد و فروش کاالي قاچاق به فرهنگ تبديل شده است

ايجاد  900فرصت شغلي توسط بنياد برکت

پيش رو را عدم فرهنگسازي و تقبيح
مديرکل دفتر مبارزه با قاچاقکاال و ارز سازمان تعزيرات حکومتي يکي از معضالت ِ
قاچاق عنوان کرد و گفت :متاسفانه در بعضي نقاط کشور فروش و خريد کاالي قاچاق به فرهنگ تبديل شده است.
ارز سيد عبدالمجيد اجتهادي اظهار داشت :مردود شدن کاالهاي وارداتي در آزمونهاي استاندارد موجب ورود کاال به صورت
غيرقانوني و قاچاق به کشور ميشود که همين امر باعث وارد آمدن صدمات جبران ناپذيري به افراد جامعه خصوصاً در کاالهاي
بهداشتي و درماني شده است .وي به مشکالت کاالي قاچاق از لحاظ بهداشتي ،مشکالت خدمات پس از فروش ،عدم استاندارد و
اينکه کااليي که به صورت قاچاق وارد ميشود در برخي اوقات صرفا مساله فرار از پرداخت حقوق گمرکي نيست ،اشاره کرد و گفت:
کاالهاي فاقد کيفيت و يا استانداردهاي الزم از طريق قاچاق وارد کشور ميشوند.

بنياد برکت وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) با مشارکت در تاسيس دو طرح اقتصادي در مناطق محروم استان
ايالم  900فرصت شغلي ايجاد ميکند.
اين طرح ها که در زمينه توليد لوله پلي اتيلن و آجرماشيني است ،بزودي به بهره برداري خواهد رسيد .اين بنياد تالش دارد تا
ضمن مشارکت مالي در طرح هاي مختلف اقتصادي در مناطق محروم کشور ،به توانمندسازي اقتصادي و کارآفريني در اين مناطق
کمک کند .بنياد برکت براي حمايت از کارآفرينان محلي در اين استان 51 ،ميليارد و  314ميليون ريال در اين دو طرح اقتصادي
مشارکت مالي کرده است .در حال حاضر شمار طرح هاي اقتصادي که با مشارکت بنياد برکت در مناطق محروم کشور عملياتي شده
است به  200مورد ميرسد.
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اخبار
کمپين هاي مردمي براي تقدير از اهداکنندگان خون
تشکيل ميشود
مديرهمکاريهايبينالملليسازمانانتقالخونايرانازتشکيلکمپينهاي
مردمي براي تقدير از اهداکنندگان خون در کشور خبر داد.
دکتر فريبا صيقلي با اشاره به شعار ويژه سازمان جهاني بهداشت براي روز جهاني
اهداکنندگان خون با عنوان «براي نجات جانم از تو سپاسگزارم» اين مطلب را بيان کرد.
وي افزود :به همين منظور براي بهره گيري از ظرفيت هاي سازمان هاي مردم نهاد در
کشور ،کمپين هاي مردمي براي تقدير از اهداکنندگان تشکيل ميشود .اين مقام سازمان
انتقال خون ادامه داد :بايد تقدير از اهداکنندگان خون به عنوان يکي از اولويت هاي ما
در برنامه ريزي ها باشد .دکتر سيما ذوالفقاري معاون فني و فناوري هاي نوين سازمان
انتقال خون ايران و رييس ستاد بزرگداشت روز جهاني اهداکنندگان خون ،با طرح
محورها و موضوعاتي که براي برگزاري اين مناسبت بينالمللي بايد در نظر گرفته شود،
از همکاران خواست تا نظرات خود را براي برگزاري هرچه بهتر روز جهاني تقدير از
اهداکنندگان خون ارايه کنند .دکتر مهتاب مقصودلو ،معاون آموزش و پژوهش موسسه
عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون ،هم آمادگي اين معاونت را براي همکاري با
برنامه هاي تقدير از اهداکنندگان خون اعالم و پيشنهاد کرد برنامه نشست هم انديشي
براي سنجش و افزايش رضايتمندي و تکريم اهداکنندگان خون همزمان با روز جهاني
اهداکنندگان خون برگزار شود.

تأليف  ۲۹عنوان کتاب جديد در پايههاي پنجم و نهم
رييس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش از
تأليف  ۲۹عنوان کتاب درسي جديد در پايههاي پنجم و نهم خبر داد.
به گزارش تسنيم ،حجت االسالم محيالدين بهرام محمديان درباره تغييرات محتواي
کتابهاي درسي اظهار کرد 29 :عنوان کتاب درسي در پايه پنجم و نهم در سال تحصيلي
 95ــ  94جديد التاليف هستند .همچنين در سال تحصيلي  96ــ  95کتابهاي درسي
پايه دهم تغيير ميکند .وي افزود :کتابهاي علوم ،فارسي ،رياضي و تعليمات اجتماعي
در پايه پنجم ابتدايي وکتابهاي ديني ،قرآن ،رياضي ،مطالعات اجتماعي ،عربي ،فارسي،
زبان انگليسي و مهارت نوشتاري نيز در پايه نهم جديد خواهند بود .البته کتابهاي جديد
توليد محتوا و اعتبار بخشي اوليه شدهاند و اکنون در مرحله تجديد نظر و اعمال نظرات در
اعتباربخشي است .رييس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي گفت :تا پايان ارديبهشت
کتابها به چاپ ميرسند و  15شهريور سال  94کتابهاي درسي بين دانشآموزان
توزيع ميشود .معاون پژوهشي وزير آموزش و پرورش بيان کرد :کتابهاي ابتدايي در
مدارس و کتابهاي فني و حرفهاي در هنرستانها توزيع ميشود ،کتابهاي دوره اول
و دوم متوسطه توسط کتاب فروشيها به فروش ميرسند .وي يادآور شد :کتابهاي
پيش دانشگاهي براي نخستين بار به صورت اينترنتي به فروش ميرسد که اميدواريم در
سالهاي آينده تمام کتابهاي درسي از طريق اينترنت به فروش رسند.

تمديد مهلت ارائه مدارک خبرنگاران به دفاتر خدمات
الکترونيک
مدير واحد صدور آرم سازمان ترافيک از تمديد مهلت تحويل مدارک
خبرنگاران به دفاتر خدمات الکترونيک تا ۱۵ارديبهشت ماه خبر داد.
مصطفي قنبرنژاد با تاکيد بر اينکه فرآيند تأييد درخواست طرح ترافيک خبرنگاران
همچنان ادامه دارد و طي هفته گذشته بسياري از واجدين شرايط اعالم شده اند،
اظهارکرد :مهلت تحويل مدارک طرح ترافيک  94خبرنگاران به دفاتر خدمات
الکترونيک شهر تا پايان وقت اداري پانزدهم ارديبهشت ماه تمديد شد .وي تصريح کرد:
پيش از اين مهلت تحويل مدارک تا پايان فروردين ماه اعالم شده بود و تمامي دفاتر
خدمات الکترونيک شهر ملزم به دريافت مدارک خبرنگاران بودند .اين در حاليست
که پس از اتمام اين زمان و از روز سه شنبه اول ارديبهشت ماه جاري تنها 14
دفتر خدمات الکترونيک مدارک خبرنگاران را تحويل خواهند گرفت .به گفته مدير
واحد صدور آرم سازمان ترافيک اکنون  14دفتر خدمات الکترونيک شهر که کدهاي
دفاتر و نشاني آنها در سامانه شهرداري تهران نيز درج شده است آماده دريافت
مدارک خبرنگاران هستند .قنبرنژاد تصريح کرد :خبرنگاران ميتوانند به منظور تحويل
مدارکشان به يکي از دفاتر خدمات الکترونيک شهر مراجعه کنند .آرم طرح ترافيک
اشخاص حقيقي و حقوقي و سهميه بگيران توزيع و تحويل شده است.

ارتباط مستقيم احياي جنگل هاي زاگرس با شيوه معيشت
مردم محلي
معاون امور جنگلهاي سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري با اشاره به اينکه
امنيت حيات در جنگلهاي زاگرس به خطر افتاده است ،گفت :کليد حل مشکل اين
جنگلها ،برطرف کردن مسائل معيشتي و اجتماعي جوامع محلي است.
به گزارش ايلنا ،بهزاد انگورج در مورد رسيدگي به وضعيت جنگلهاي بلوط در
کشور گفت :تاکنون چندين طرح مانند طرح احيا و طرح جايگزيني سوخت براي
کاهش اتکا مردم به هيزم انجام شده است ،اما تا مسائل اجتماعي و معيشتي در جوامع
محلي حل نشود ،اين گونه طرحها اثر بخش نخواهد بود .وي در پاسخ به اينکه گفته
شده بخشي از مشکالت به وجود آمده براي جنگلهاي بلوط به دليل خورده شدن
دانه آنها توسط دامهاي مردم در جوامع محلي است ،توضيح داد :احيا جنگلهاي
زاگرس ارتباط مستقيم با شيوه معيشت مردم در جوامع محلي دارد ،بايد ابتدا سطح
اتکا معيشتي جوامع محلي به جنگلهاي بلوط را کم کنيم .انگورج با اشاره به اينکه
تاکنون هيچ اقدامي در اين زمينه در جوامع محلي جنگلهاي زاگرس انجام نشده
است ،گفت :متاسفانه سرمايهگذاري دولت در اين بخش بسيار ضعيف بوده است ،اما
انتظار ميرود؛ تحت مديريتي يکپارچه دستگاههاي مرتبط اقدامات خود را در جهت
توانمندسازي جوامع محلي آغاز کنند .همچنين در زمينه آبخيزداري يکي از مهمترين
اقدامات ،ذخيره نزوالت جوي است.

اصالحيه
در شماره گذشته روزنامه ابتکار ،در قسمت گفتگو با دکتر حسين طال ،به
دليل اشتباه تايپي افزايش مصرف سيگار  50برابر به نقل از وزير بهداشت
درج شده بود که به اين واسطه ضمن پوزش به رقم  5برابر اصالح ميشود.

روزنامه ابتکار
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